INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS
Paslaugų pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministerija, 188613242
I.1.1. Adresas, pašto kodas: J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Sonata Koriaginaitė, tel. 8
706 52 379, el. paštas sonata.koriaginaite@urm.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Interneto ryšio ir susijusių paslaugų pirkimas
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas – interneto ryšys ir su juo
susijusios paslaugos:
•
Pagrindinis interneto srautas – 100 Mbps ir 100 Mbps (Lietuvoje ir Užsienyje);
•
Alternatyvus (pagalbinis) interneto srautas - 100 Mbps ir 100 Mbps (Lietuvoje ir
Užsienyje) – pagrindinio interneto srauto rezervinis srautas.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas atviras pirkimas
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 9 straipsnio 14 dalis nustato, kad
neatsižvelgiant į tai, kad pirkimo vertė yra ne mažesnė, negu yra nustatyta tarptautinio pirkimo
vertės riba, perkančioji organizacija turi teisę šio įstatymo IV skyriuje nustatyta tvarka atlikti
pirkimus toms atskiroms pirkimo dalims, kurių kiekvienos vertė be pridėtinės vertės mokesčio
yra mažesnė kaip 80 000 eurų perkant paslaugas, jeigu bendra tokių pirkimo dalių vertė yra ne
didesnė kaip 20 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės. Viešųjų pirkimų įstatymo 84
straipsnio 3 punktas kaip supaprastintus pirkimus nurodo įstatymo 9 straipsnio 14 dalyje
nurodytus pirkimus. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos supaprastintų viešųjų
pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. spalio 3 d.
įsakymu Nr. V-169 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gegužės 14 d.
įsakymo Nr. V-124 redakcija) (toliau – Taisyklės), 2 punkte nustatyta, kad Užsienio reikalų
ministerija prekių, paslaugų ir darbų supaprastintus pirkimus gali atlikti Viešųjų pirkimų
įstatymo 84 straipsnyje nustatytais atvejais.
Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis Taisyklių 89 punktu, pirkimas atliekamas supaprastinto atviro
konkurso būdu.
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2015-10-23
_________

