KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS VŠĮ „LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR
TELEVIZIJOS“ TELEVIZIJOS PROGRAMŲ IR JŲ GAMINIMO PASLAUGŲ 2019/2020
METŲ RUDENS SEZONO PIRKIMUI KONKURSO BŪDU

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (toliau – LRT arba perkančioji
organizacija), įmonės kodas 124241078, adresas S. Konarskio 49, LT 03123 Vilnius, tel. nr. (8 5)
236 32 95, el. p. jusjus@lrt.lt. Šis LRT Televizijos programų ir jų gaminimo paslaugų 2019/2020
metų rudens sezono pirkimas konkurso būdu (toliau – Pirkimas) vykdomas, laikantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 515 „Dėl radijo ir audiovizualinės
žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo ir transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas), nuostatų, o gauta informacija bus saugoma ir naudojama tik
Pirkimo procedūroms vykdyti.
Pirkimo objektas:
Pirkimo objektas skaidomas į 36 dalis ir kiekvienai iš jų gali būti sudaryta (-os) atskira (-os)
audiovizualinių kūrinių prodiusavimo, teisių perdavimo ir transliavimo, autorinė kūrinio užsakymo
ar paslaugų sutartis (-ys) (toliau – sutartis (-ys).
Tiekėjai gali teikti LRT po vieną pasiūlymą dėl vienos, kelių ar visų pirkimo objekto
dalių.
LRT atkreipia dėmesį į tai, kad skelbdama Pirkimą 36 dalių, nereiškia, jog perkančioji
organizacija įsipareigoja sudaryti sutartis su Pirkimo laimėtoju kiekvienoje iš 36 dalių. LRT turi
teisę sudaryti sutartis su daugiausia balų surinkusiu pasiūlymų tiekėjais toje pačioje dalyje, ir
nesudaryto sutarties su Pirkimo laimėtoju tam tikroje dalyje.
Pirkimo objekto dalys:
1 dalis – Dokumentinių programų ciklas;
2 dalis – Dokumentinių programų ciklas;
3 dalis – Gyvenimo būdo žurnalas;
4 dalis – Pavakario pokalbių programa;
5 dalis – TV serialas;
6 dalis – TV žaidimas;
7 dalis – Humoro programa;
8 dalis – Humoro programa;
9 dalis – Kulinarinė programa;
10 dalis – TV žaidimas;
11 dalis – TV serialas;
12 dalis – Pokalbių programa kultūros temomis;
13 dalis – Muzikinė programa;
14 dalis – Pramoginis savaitgalio vakaro šou;
15 dalis – Pokalbių šou;
16 dalis – Pramoginis pažintinis ryto žurnalas;
17 dalis – Programa vaikams;
18 dalis – Tautinės kultūros tradicijas skatinanti programa;

19 dalis – Programa apie gyvenančius išeivijoje ir jų aktualijas;
20 dalis – Programa socialine/ekonomine tematika;
21 dalis – Realybės šou;
22 dalis – Programa, skirta Lietuvos regionų ar regiono aktualijoms aptarti;
23 dalis – Religinė programa;
24 dalis – Religinė programa;
25 dalis – Religinė programa;
26 dalis – Programa, skirta Lietuvoje gyvenančioms tautinėms bendrijoms;
27 dalis – Tiriamosios žurnalistikos programa;
28 dalis – Programa apie sporto naudą ir sveiką gyvenimo būdą;
29 dalis – Programa, skirta mokslui ir IT;
30 dalis – Programa, skirta visuomenės atsparumo išorės įtakoms didinti;
31 dalis – Programa, skirta eismo saugumui ir automobilizmui;
32 dalis – Programa, skirta konkrečiai kultūros sričiai (dailė, kalbos kultūra, muzika,
architektūra ir kt.);
33 dalis – Programa, skirta švietimui;
34 dalis – Internetinis projektas;
35 dalis – Internetinis projektas;
36 dalis – Programa vaikams.
Pirkimo būdas: Programų konkursas.
Paraiškas tiekėjai turi pateikti raštu iki 2019-03-22 14 val. 00 min. užklijuotuose ir
užantspauduotuose (jei neturima antspaudo – pasirašoma ties voko užklijavimo vieta) vokuose su
užrašu „TV programų pirkimas“, nurodant: Pirkimo dalį ir dalies pavadinimą, paraišką
teikiančio tiekėjo pilną pavadinimą/vardą, pavardę. Alternatyvūs pasiūlymai priimami,
atitinkamai ant voko turi būti užrašyta „Alternatyvus pasiūlymas“.
Paraiška, gauta pasibaigus LRT nustatytam paraiškų priėmimo terminui, nepriimama
ir grąžinama tiekėjui.
Tiekėjai privalo nurodyti subtiekėjus, kuriems numato perduoti vykdyti dalį sutarties ir
perduodamos Pirkimo dalies aprašymą, jeigu tiekėjai numato tokį perdavimą.
Tiekėjai privalo nurodyti įgaliotą atstovą, kuris bus atsakingas už tiekėjo pasiūlymo
pateikimą, ir pateikti apie jį duomenis (kartu su paraiška/pasiūlymu pateikiamas tokio asmens
įgaliojimas). Jeigu teikiant pasiūlymą dalyvaus tretieji asmenys, nurodomi ir trečiųjų asmenų
įgalioti atstovai, pateikiami duomenys apie juos duomenis (kartu su paraiška/pasiūlymu pateikiamas
tokio asmens įgaliojimas).
Tiekėjai privalo pateikti nustatytos formos paraišką (Pirkimo sąlygų priedas Nr.8
Juridinio/fizinio asmens paraiška) dalyvauti Pirkime.
Kartu su paraiška juridinis asmuo teikia šiuos dokumentus:
 juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją;
 įstatų, jeigu juridinis asmuo neturi įstatų, - kito dokumento, kuriame būtų nurodyti juridinio
asmens tikslai ir rūšys, kopija;

 informacija apie per pastaruosius 3 (trejus) metus (2016 m., 2017m., 2018 m.) dar per
laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 (trejus)
metus) tiekėjo įvykdytas sutartis (nurodoma nuo 3 iki 10 sutarčių) dėl programų sukūrimo ir
gaminimo“ (Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1);
 įgaliojimą (jeigu paraišką pasirašo vadovo įgaliotas asmuo.
Kartu su paraišką fizinis asmuo teikia šiuos dokumentus:
 paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 informacija apie per pastaruosius 3 (trejus) metus (2016 m., 2017 m., 2018 m.) įvykdytas
svarbiausias sutartis (nurodoma nuo 3 iki 10 sutarčių) dėl programų sukūrimo ir gaminimo (Pirkimo
sąlygų priedas Nr. 1).
Reikalavimai paraiškai:




pildoma lietuvių kalba, kompiuteriu;
teikiama su nustatytais pateikti priedais;
dokumentai užsienio kalba pateikiami su oficialiu vertimu į lietuvių kalbą.

Perkančioji organizacija tiekėjų kvalifikaciją vertins 2019-03-22 14 val. 00 min. atplėšusi
vokus. Tiekėjų kvalifikacija bus vertinama tokia eilės tvarka, kokia tiekėjų paraiškos buvo gautos ir
užregistruotos Televizijos ir radijo programų sukūrimo ir parengimo transliuoti paslaugų pirkimo
komisijos registracijos žurnale, pradedant anksčiausiai gauta paraiška. Tiekėjai, pateikę visus
kvietime teikti paraiškas Pirkime nurodytus dokumentus, laikomi atitinkančiais kvalifikacinius
reikalavimus ir kviečiami teikti pasiūlymus (programų projektus) kartu su patvirtinimu, kad jie
atitinka kvalifikacinius reikalavimus, bus išsiųsti ne vėliau kaip 2019-03-29 tiekėjo nurodytu
elektroniniu adresu.
Tiekėjams, pateikusiems netiksliu, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie
atitiktį Pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, LRT,
vadovaudamasi Nutarimo 59 p., privalo, nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų,
prašyti tiekėjų šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per perkančiosios
organizacijos nustatytą protingą terminą.
Paraiška kartu su privalomais pridėti dokumentais pateikiama LRT (asmeniškai arba per
atstovą) arba el. paštu. Pateikiamas vienas paraiškos ir prie paraiškos pridedamų dokumentų
originalas.
Pirkimo dokumentus ir papildomą informaciją apie pasiūlymų patiekimą galima gauti adresu S.
Konarskio 49, LT 03123, Vilnius, tel. nr. (8 5) 236 32 95 arba el. paštu jusjus@lrt.lt.
_________________________

