SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“

Ikiprekybinio pirkimo NSIS potencialiems dalyviams

2020-09-21 Nr. 2020-S1-0919

DĖL IKIPREKYBINIO PIRKIMO SĄLYGŲ KOREGAVIMO
Informuojame, kad SĮ „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – perkančioji organizacija),
vykdydama Ikiprekybinį pirkimą „Neregių ir silpnaregių informavimo sistemos sukūrimas“
(toliau – Ikiprekybinis pirkimas), pakoreguoja Ikiprekybinio pirkimo pasiūlymų pateikimo
terminą, pratęsdama jį iki 2020 m. spalio 6 d. 9:00 val. Atsižvelgiant į tai, atitinkamai
pakoreguotos Ikiprekybinio pirkimo sąlygos, nurodytus punktus išdėstant taip:
„13.1. Pasiūlymų pateikimo terminas – 2020 m. spalio 6 d. 9 val. 00 min. Dalyviai apie
pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą informuojami el. priemonėmis (el. paštu) ir
papildomai
skelbiama
perkančiosios
organizacijos
interneto
svetainėje,
adresu:
www.vilniustransport.lt ir koordinuojančios organizacijos interneto svetainėje adresu
www.mita.lt.“
„18.21. Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (2020 m. spalio 6 d. 9 val. 00 min.) el.
paštu ikiprekybiniai@sisp.lt pateikti pasiūlymą su užšifruotu dokumentų aplanku;
„18.2.2. laikotarpiu nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (2020 m. spalio 6 d. 9
val. 00 min.) iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios (2020 m. spalio
6 d. 10 val. 00 min.), t. y. per 1 valandą, el. paštu ikiprekybiniai@sisp.lt pateikti slaptažodį, su
kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą dokumentą“.
„29.1. Su gautais dalyvių pasiūlymais bus susipažįstama ikiprekybinio pirkimo komisijos
posėdyje, kuris vyks perkančiojoje organizacijoje (adresu Žolyno g. 15 Vilnius, 308 kab.) 2020 m.
spalio 6 d. 10 val. 00 min. Apie gautus pasiūlymus (pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimas,
kaina), įvykus ikiprekybinio pirkimo komisijos posėdžiui, elektroninėmis priemonėmis
informuojami visi pasiūlymus pateikę dalyviai. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo procedūras
atlieka Komisija, dalyviams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. Komisija dalyvių
pasiūlymų vertinimui gali pasitelkti ekspertus".
Taip pat informuojame, kad pakoreguotas Ikiprekybinio pirkimo sąlygų 12.2 punktas, jį
išdėstant taip:
„12.2. Perkančioji organizacija, siekdama informuoti kuo didesnį galimų kandidatų
skaičių, informaciją apie projektą teiks koordinuojančios organizacijos (www.mita.lrv.lt) ir savo
(www.vilniustransport.lt) interneto svetainėse.“
Direktorė

Modesta Gusarovienė

Birutė Jatautaitė, tel. (8 5) 270 9339, el. p. birute.jatautaite@vilniustransport.lt
Dokumentą

elektroniniu
parašu pasirašė
MODESTA,GUSAROVIEN
Ė
Data: 2020-09-21 18:50:31

Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius
Tel. / faks. (8 5) 270 9339

Įmonės kodas 124644360

El. p. office@vilniustransport.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
www.vilniustransport.lt

