VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA
Viešoji įstaiga, S. Konarskio g. 49, LT-03123 Vilnius, tel. (8 5) 236 3000, el. p. lrt@lrt.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124241078, PVM mok. kodas LT242410716
PIRKIMO, ĮVYKDYTO VADOVAUJANTIS RADIJO IR AUDIOVIZUALINĖS ŽINIASKLAIDOS
PROGRAMŲ, JŲ SUKŪRIMO, GAMINIMO IR TRANSLIAVIMO ETERYJE LAIKO PIRKIMŲ
TVARKOS APRAŠU, PROCEDŪRŲ ATASKAITA
1.

Paslaugų pavadinimas

2.

Pirkimo objekto dalys, dėl kurių
tiekėjai buvo prašomi pateikti
atskirus pasiūlymus

3.

Pirkimo būdas

4.

Ekonomiškai
pasiūlymo
(-ų)
kriterijus

Televizijos programų sukūrimo ir jų gaminimo paslaugų
programų 2020/2021 metų laikotarpio pirkimas
Pirkimo objektas neskaidomas į dalis
Pirkimo objektas skaidomas į dalis:
1 dalis - Dokumentinių filmų/apybraižų ciklas (26);
2 dalis - Dokumentinių filmų/apybraižų ciklas (52);
3 dalis - Programa, skirta Nepriklausomybės 30-iui paminėti (26);
4 dalis - Programa, skirta Nepriklausomybės 30-iui paminėti (52);
5 dalis - TV serialas;
6 dalis - Programa finansiniam raštingumui/verslumui skatinti;
7 dalis - Programa, skirta eismo saugumui;
Alternatyva.
(dalių skaičius ir kiekvienos dalies pavadinimas)
Programos konkursas
Skelbiama apklausa

5.

naudingiausio
pasirinkimo

Pasiūlymus pateikę tiekėjai1

kainos ir kokybės santykis
kaina
kiti kriterijai, nustatyti pirkimo dokumentuose (taikoma tik
vykdant pirkimą programos konkurso būdu)
1 dalis - Dokumentinių filmų/apybraižų ciklas (26):
1. VšĮ „Energijos taupymo priemonės“ - „Pradėk nuo
savęs“;
2. UAB „MAKAS - „Lietuvos kolumbai“;
3. VšĮ „Vilniaus medija“ - „Kelias į namus“;
4. VšĮ „Big adventure“ – „Plieno sparnai“;
5. R. Bružas – „Istorijos perimetrai“;
6. VšĮ „Ketvirta versija“ – „Broliai“;
7. UAB „TymDrym“ – „30“;
8. A. Kaškonas – „Lietuvos dizainas. Daiktai“;
9. VšĮ „Yra šalis“ –„Poetai partizanai“;
10. UAB „Idea Mecca“ – „Moterys ir vyrai“;
11. MB „Muvio projektai“ – „Apdovanoti“;
12. UAB „TV Manija“ – „Eigulio kepurė“;
13. VšĮ „Pilietinė medija“ – „Triumfo žygiai“;
14. R. Aleknaitė – Bieliauskienė – „Filharmonija – muzikos
Meka“;
15. MB „Stop juosta“ – „Fakto procesas“;
16. UAB „Friday Productions” – „Tarp žemės ir dangaus“;
17. UAB „Era filma“ – „Baimės akys plačios“
2 dalis - Dokumentinių filmų/apybraižų ciklas (52):
1. VšĮ „Big Adventure“ – Trilogija „Misija Afganistanas“,
„Misija Izraelis“, „Misija Ukraina“;

Jeigu pirkimo objektas skaidomas į dalis, nurodomas kiekvienos dalies numeris, pavadinimas ir kiekvieno tai
pirkimo daliai pasiūlymą pateikusio arba toje dalyje atmesto tiekėjo pavadinimas/vardas, pavardė.
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R. Bružas – „Amžininkai“;
Asociacija
Audiovizualinių
menų
industrijos
inkubatorius – „Anikė“;
4. VšĮ „Ketvirta versija“ – „Tomas. Viliteis forma“;
5. VšĮ „360 laipsnių filmai“ – „Nupučiama siena“;
6. VšĮ „Energijos taupymo priemonės“ – „Gamtos
profesorius“;
7. UAB „Studija paprika“ – „Gimę tą pačią dieną.
Signatarai“;
8. UAB „VRS Production“ – „Gyvenimas e turėklų“;
9. VšĮ „Ūkų studija“ – „Legendos“;
10. UAB „Komunikacija ir idėjos“ – „Lietuvos istorija
vaizdžiai“;
11. VšĮ „TV Sporto dokumentika“ – „Dokumentiniai filmai
sporto tematika“;
12. VšĮ „In Script“ – „Ribos“;
13. VšĮ „360 laipsnių filmai“ – „Nupučiama siena“;
14. UAB „TV Manija“ – „Atgal į Afriką“;
15. UAB „Media 3“ – „Nacionalinė ekspedicija.
Gediminaičių Europa“;
16. VšĮ „Pilietinė medija“ – „Nematoma Lietuvos istorija“;
17. UAB „TymDrym“ – „Protėvių žemė“;
18. R. Aleknaitė – Bieliauskienė – „Rūtos paslaptis operos
scenoje“;
19. UAB „Makas“ – Triptikas „Žmonės su kuriais aš
gyvenu“;
20. VšĮ „Vilniaus ir teatro grupė“ – „Pensilvanijos
angliakasių Lietuva“;
21. UAB „VRS Production“ – „Zachor“
3 dalis – Programa skirta Nepriklausomybės 30-mečiui paminėti
(26)
1. R. Bružas – „Laisvės kelias“;
2. VšĮ „Alchemijos projektai“ – „Svajonių šalis“;
3. VšĮ „Ketvirta versija“ – „Ciklas valstybės atkūrimo
kronika: - Sąjūdžio susikūrimas. – TSRS kariuomenės
išvedimas;
4. MB „Laukite tęsinio“ – „Lietuvos sienos“;
5. UAB „Friday Productions“ – „Prenumerata iš praeities“
4 dalis - Programa skirta Nepriklausomybės 30-mečiui paminėti
(52)
1. R. Bružas – „Elė ir daktaras“;
2. D. Cibauskaitė, E2K – „Baladė apie stovinčiąją ant tilto“;
3. UAB „Media 3“ – „Laisvės ženklai“;
4. VšĮ „Pilietinė medija“ – „Steigiamojo Seimo šimtmetis“;
5. VšĮ „Alchemijos projektai“ – „Svajonių šalis“
5 dalis – TV serialas
1. UAB „TV Pro media“ – „Pinigų medis“;
2. UAB „VRS Production“ – „Direktorė“;
3. UAB „Videometra“ – „Laikinai jūsų“;
4. VšĮ „Lietuvos idėjų forumas“ – „Šeima“;
5. R. Aleknaitė – Bieliauskienė – „Operos vaiduoklis“;
6. MB „Urbs TV“ – „Vanduo“;
7. VšĮ „TV Europa“ – „Altorių šešėly“;
8. UAB „Pradas R“ – „Kurmis“
6 dalis – Programa finansiniam raštingumui/verslumui skatinti
1. UAB „TV PRO media“ – „Pinigų medis“;
2. MB „Laukite tęsinio“ – Startuok!“;
3. UAB „Beatos virtuvė“ – „Piniginės reikalai“;
4. UAB „Studija Paprika“ – „Bosas tavo kailyje“;
5. MB „Insanum“ – „Ateities vektoriai“;
6. UAB „Idea Mecca“ – „Kvieskime ekspertą“;
7. UAB „TV Manija“ – „Drakonų kovos“;
8. UAB „Nord Play“ – „Jaunasis bosas“;
2.
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9. UAB „Media 3“ – „Savarankiškumo stovykla“;
10. VšĮ „Pilietinė medija“ – „Sėkmės tandemas“;
11. VšĮ „Versli mama“ – „Viena diena versle“
7 dalis – Programa, skirta eismo saugumui
1. VšĮ „Auto moto group“ – „Auto – moto – skrendam!“;
2. UAB „TV Vision“ – „Keliai. Mašinos. Žmonės“;
3. VšĮ „Automobiliai ir laikas“ – „Ne vienas kelyje“;
4. UAB „Friday Productions“ – „Vizija 0“
Alternatyva
1. R. Bružas – „Šešios stygos“;
2. R. Bružas – „Nuo Baltijos iki Bengalijos. Indija“;
3. UAB „Fresh productions house“ – „(Ne)emigrantai
namie“;
4. UAB „Makas“ – „Dvi minutės signatarui“;
5. MB „Laukite tęsinio“ – „Keliaujantis teatras“;
6. VšĮ „Fidus production“ – „Čempionai. Visą save“;
7. UAB „VRS Production“ – „Amžius ir veidrodis“;
8. VšĮ „Auto moto group“ – „Baltoji svajonė“;
9. VšĮ „Ūkų studija“ – „Dokumentinis filmas apie Vytautą
Šerėną“;
10. UAB „Gradientas“ – „Dviračio panorama. Savaitės
įvykiai“;
11. UAB „Gradientas“ – „Dviračio žinios“;
12. L. Žalimienė – „Gamina vaikai“;
13. UAB „VRS Production“ – „Gaminti gali visi“;
14. UAB „VRS Production“ – „Į Dievą be navigacijos“;
15. MB „URBS TV“ – „Jausmučiai“;
16. R. Navickas – „Kelionė į Lurdą“;
17. UAB „VRS Production“ – „Kitokie“;
18. A. Kaškonas – „Kupolas“;
19. UAB „Rijeka“ – „Proginiai koncertai“;
20. UAB „Rijeka“ – „TOP muzika“;
21. VšĮ „Alchemijos projektai“ – „Mokytojų kambarys“;
22. UAB „TymDrym“ – Dokumentinis filmas „Mugas
sausyje“. Baku 1990;
23. UAB „TV Manija“ – „Vakarėja... Su Martynu
Starkumi“;
24. UAB „Media 3“ – „30 sėkmių“;
25. UAB „Nord Play“ – „Klubas Z karta“;
26. UAB „Nord Play“ – „Meno šlovės galerija“;
27. UAB „Nord Play“ – „Planas B“;
28. A. Kaškonas – „Posmai“;
29. A. Kaškonas – „Renkuosi profesiją“;
30. UAB „TymDrym“ – „Roko maršas“;
31. MB „Urbs TV“ – „Bausti negalima pasigailėti“;
32. VšĮ „Energijos taupymo priemonės“ – „Žiniuonė
Šimkūnaitė pataria“;
33. VšĮ „Studija TVip“ – dokumentinis filmas „Mano tėtis“;
34. VšĮ „Studija TVip“ – dokumentinis filmas „Vieno būto
istorija. Borutos pinčiukai“;
35. VšĮ „Studija TVip“ – dokumentinių kultūros apybraižų
ciklas „Procesai“;
36. UAB „TV Production“ – „Tebūnie šviesa!“;
37. UAB „Creative Industries“ – „Brandūs pokalbiai“;
38. R. Navickas – „Vakarų krantas“;
39. UAB „Era film“ – „Mokslininkų namas“.

6.

Atmesti pasiūlymai ir jų atmetimo
pagrindas1

(kiekvieno tiekėjo pavadinimas/vardas, pavardė)
1 dalis – Dokumentinių filmų/apybraižų ciklas (26):
1. VšĮ „Viliaus medija“ – „Kelias į namus“ atmetimo
priežastis – Nutrimo 93 ir 57 p.;
2. UAB „Makas“ – „Lietuvos kolumbai:, atmetimo
priežastis – Nutarimo 93 ir 57 p.;
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VšĮ „Energijos taupymo priemonės“ – „Pradėk nuo
savęs“, atmetimo priežastis – Nutarimo 93 ir 57 p.
2 dalis – Dokumentinių filmų/apybraižų ciklas (52):
1. UAB „Makas“ – „Žmonės su kuriais aš gyvenu“,
atmetimo priežastis – Nutarimo 93 ir 57 p.;
2. VšĮ „Vilniaus kino ir teatro grupė“ – „Pensilvanijos
angliakasių Lietuva“, atmetimo priežastis – Nutarimo
93 ir 57 p.
4 dalis - Programa skirta Nepriklausomybės 30-mečiui paminėti
(52):
VšĮ „Alchemijos projektai“ – „Svajonių šalis“, atmetimo
priežastis – Nutarimo 93 ir 57 p.;
6 dalis – Programa skirta finansiniam raštingumui/verslumui
skatinti:
1. UAB „TV Manija“ – „Drakonų kovos“, atmetimo
priežastis – Nutarimo 93 ir 57 p.
3.

7.

Pirkimo procedūrų pabaiga

(kiekvieno atmesto tiekėjo pavadinimas/vardas, pavardė ir
atmetimo pagrindas)
Sudarius sutartį (-is):
1 dalis Dokumentinių filmų/apybraižų ciklas (26):
1. R. Bružas – „Istorijos perimetrai“
Sutarties data ir numeris: 18F-261, 2020-02-28
Sutarties vertė 42 000,00 Eur be PVM
2 dalis Dokumentinių filmų/apybraižų ciklas (52):
1. UAB „Media 3“ – „Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa“
Sutarties data ir numeris: 18F-260, 2020-02-28
Sutarties vertė 54 9100,00 Eur be PVM
2. VRS WPI Vilnius – „Zachor. Atsimink“
Sutarties data ir numeris: 18F-255, 2020-02-27
Sutarties vertė 80370,00 EUR be PVM
3. VšĮ „Ūkų studija“ – „Legendos“
Sutarties data ir numeris: 18F-258, 2020-02-28
Sutarties vertė 70000,00 Eur be PVM
4. UAB „TV Manija“ – „Atgal į Afriką“
Sutarties data ir numeris: 18F-247, 2020-02-28
Sutarties vertė 98400,00 Eur be PVM
4 dalis Programa skirta Nepriklausomybės 30-mečiui
paminėti (52):
1.
VšĮ „Pilietinėmedija“ – „Steigiamojo Seimo
šimtmetis“
Sutarties data ir numeris: 2020-03-13, Nr. 18F-318
Sutarties vertė 25 000 Eur be PVM.
6 dalis Programa finansiniam raštingumui/verslumui
skatinti:
1. UAB „Beatos virtuvė“ – „Piniginės reikalai“
Sutarties data ir numeris: 18F-262, 2020-02-28
Sutarties vertė 54240,00 Eur be PVM.
7 dalis Programa, skirta eismo saugumui:
1. UAB „TV Vision“ – „Keliai. Mašinos. Žmonės“
Sutarties data ir numeris: 18F-232, 2020-02-25;
Sutarties vertė 39200,00 Eur be PVM
Alternatyva:
1. UAB „ Gradientas“ – „Dviračio žinios“
Sutarties data ir numeris: 18F-252, 2020-02-27
Sutarties vertė 956800,00 Eur be PVM
2. L. Žalimienė – Gamina vaikai
Sutarties data ir numeris: 18F-259, 2020-02-28;
Sutarties vertė 32000,00 Eur be PVM
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3. UAB „Creative industries“ – Brandūs pokalbiai
Sutarties data ir numeris: 18F-257, 2020-02-28;
Sutarties vertė 45500,00 Eur be PVM
Tiekėjo, su kuriuo sudaryta sutartis, pavadinimas/vardas, pavardė:
Sudarytos sutarties data ir numeris: ________________
Sudarytos sutarties vertė (Eur be PVM ir Eur su PVM):
_____________________________________________
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus
Nutraukus pirkimo procedūras
3 dalis - Programa skirta Nepriklausomybės 30-mečiui
paminėti (26):
LRT, vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 2.8 punktu
„Perkančioji organizacija pasilieka teisę sudaryti kelias
sutartis su daugiausiai balų surinkusių pasiūlymų
tiekėjais toje pačioje dalyje ir nesudaryti sutarties su
Pirkimo laimėtoju tam tikroje dalyje“, pasikeitus
tinklelio struktūrai priėmė sprendimą 3 Pirkimo dalyje
sutarčių nesudaryti.
5 dalis – TV serialas:
LRT, vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 2.8 punktu
„Perkančioji organizacija pasilieka teisę sudaryti kelias
sutartis su daugiausiai balų surinkusių pasiūlymų
tiekėjais toje pačioje dalyje ir nesudaryti sutarties su
Pirkimo laimėtoju tam tikroje dalyje“, pasikeitus
tinklelio struktūrai priėmė sprendimą 5 Pirkimo dalyje
sutarčių nesudaryti.
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nei vienos
paraiškos ar pasiūlymo
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius sutarties
dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų
Visiems tiekėjams atšaukus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti
sutartį

8.

Ar perkančiajai organizacijai buvo
pateikta (-os) pretenzija (-os)?

9.

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys
iai) teismui?

10.

11.

(-

Ar buvo nustatytas interesų
konfliktas,
pagal
Radijo
ir
audiovizualinės
žiniasklaidos
programų, jų sukūrimo, gaminimo ir
transliavimo eteryje laiko pirkimų
tvarkos aprašo 17 punktą?
Pastabos

Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė

Sprendimo priėmimo data: 2020-02-20 protokolo Nr. 3TV-30 ir
2020-02-27 protokolo Nr. 3TV-35 (dėl 4 pirkimo dalies)
Taip
Ne
Taip
Ne
Taip
Ne

Justina Juškauskaitė

