Skelbimas apie pirkimą
Direktyva 2014/24/ES
I dalis: Perkančioji organizacija
I.1) Pavadinimas ir adresai
Mažeikių politechnikos mokykla
290977720
Ventos g. 18
Mažeikiai
89188
LT
Asmuo ryšiams: Arkadijus Kaminskis
Telefonas: +370 68714925
El. paštas: arkadijus.kaminskis@pm.mazeikiai.lm.lt
NUTS kodas: LT - LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: h p://www.mazeikiupm.lt
Pirkėjo proﬁlio adresas:
h ps://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInforma on/Index/27671
I.3) Komunikavimas
Neribota, visapusiška esioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:
h ps://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=516745
Daugiau informacijos galima gau
pirmiau nurodytu adresu:
Pasiūlymai arba prašymai dalyvau turi bū siunčiami
elektroniniu būdu per: h ps://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?
PID=516745&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvau turi bū siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4) Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5) Pagrindinė veikla
Švie mas

II dalis: Objektas
II.1) Pirkimo apimtis
II.1.1) Pavadinimas
Suvirintojo mokymo programai suvirinimo aparatai
II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas
42662000 - Suvirinimo įrenginiai
II.1.3) Sutarties tipas
Prekės
II.1.4) Trumpas aprašymas
Antro lygio ﬁziniai rodikliai: elektrodų galąstuvas; plazminio pjovimo aparatas su priedais;
suvirinimo aparatas TIG AC/DC su priedais; inverteriniai suvirinimo aparatai MMA/TIGHF,
MIG/MAG; kontak nio suvirinimo aparatas.

II.1.6) Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutar s suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2) Aprašymas
II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)
42662000 - Suvirinimo įrenginiai
II.2.3) Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT - LIETUVA
II.2.4) Pirkimo aprašymas
Antro lygio ﬁziniai rodikliai: elektrodų galąstuvas; plazminio pjovimo aparatas su priedais;
suvirinimo aparatas TIG AC/DC su priedais; inverteriniai suvirinimo aparatai MMA/TIGHF,
MIG/MAG; kontak nio suvirinimo aparatas.
II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutar es sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurody

k pirkimo dokumentuose

II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 4
Ši sutar s gali bū pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:
Sutar s gali bū pratęsta 30 kalendorinių dienų (atskiru šalių susitarimu).
II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateik alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, ﬁnansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto iden ﬁkacijos duomenys: IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI
FINANSUOJAMO
PROJEKTO NR. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0019 „MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLOS PROFESINIO
MOKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“

III dalis: Teisinė, ekonominė, inansinė ir techninė informacija
III.1) Dalyvavimo sąlygos
III.1.1) Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant
reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Tiekėjai turi pateik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų
dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompeten ngų ins tucijų išduodamus dokumentus
ir preliminariai patvir nančią, kad nėra ekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujan s
Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
parengiamas pagal standar nę formą, kuri yra patvir nta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų
dokumento standar nė forma (OL 2016 L 3, p. 16).
III.1.2) Ekonominė ir inansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurody pirkimo dokumentuose
III.1.3) Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurody pirkimo dokumentuose
III.2) Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2) Sutarties vykdymo sąlygos

Sutar es įvykdymo už krinimo galiojimo terminas įsigalioja banko garan jos arba draudimo
bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja ne trumpiau
nei per visą Sutar es vykdymo laikotarpį. Tuo atveju, kai Sutar es terminas yra ilgesnis arba
pratęsiamas, kartu turi bū a nkamai pratęstas ir banko garan jos arba draudimo bendrovės
laidavimo rašto galiojimo terminas.

IV dalis: Procedūra
IV.1) Aprašymas
IV.1.1) Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.2) Administracinė informacija
IV.2.2) Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 2020-07-27
Vietos laikas: 09:00
IV.2.4) Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti
Lietuvių
IV.2.7) Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 2020-07-27
Vietos laikas: 09:45

VI dalis: Papildoma informacija
VI.1) Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojan s pirkimas: ne
VI.2) Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4) Peržiūros procedūros
VI.4.1) Peržiūros institucija
Šiaulių apygardos teismas
Dvaro g. 83
Šiauliai
76299
LT
VI.7) Metinis pirkimų planas
Suvirintojo mokymo programai suvirinimo aparatai

