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Viešosios įstaigos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (toliau – LRT arba Perkančioji
organizacija) įgaliota Programų pirkimų komisija tikslina „Televizijos programų sukūrimo ir jų
gaminimo paslaugų programų 2020/2021 metų laikotarpio pirkimas“ (toliau – Pirkimas) sąlygas:
1) keičiamas 9 dalies „Pasiūlymų patiekimo terminas ir vieta“ 9.4. punktas iš „Pasiūlymai raštu
turi būti pateikti iki 2019 m. lapkričio 27 d. 10 val. 00 min., o pasiūlymai PDF formatu teikiami
pasibaigus pasiūlymų terminui, t. y. po 2019 m. lapkričio 27 d., bet ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio
3 d. 10 val. 00 min.“;
į 9 dalies „Pasiūlymų pateikimo terminas ir vieta“ 9.4 punktą „Pasiūlymai raštu turi būti pateikti
iki 2019 m. gruodžio 2 d., 14 val. 00 min., o pasiūlymai PDF formatu teikiami pasibaigus pasiūlymų
terminui, t. y. po 2019 m. gruodžio 2 d., 14 val. 00 min, bet ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 6 d.
14 val. 00 min.
2) keičiamas 10 dalies „Susipažinimas su pasiūlymais laikas ir procedūra“ 10.1. punktas iš „Vokų
atplėšimas vyks Komisijos posėdyje 2019 m. lapkričio 27 d. 10 val. 00 min., kuris vyks adresu: S.
Konarskio g. 49, Vilnius, Lietuva, A korpuse, 133 kab.“
į 10 dalies „Susipažinimas su pasiūlymais laikas ir procedūra“ 10.1. punktą „ Vokų atplėšimas vyks
Komisijos posėdyje 2019 m. gruodžio 2 d. 14 val. 00 min., kuris vyks adresu: S. Konarskio g. 49,
Vilnius, Lietuva, A korpuse, 133 kab.“
Taip pat, informuojame, kad PDF formatu pateikti pasiūlymai turi būti identiški teiktiems
pasiūlymams vokuose, pirmumo teisė vertinant pasiūlymus bus tiems, kurie bus pateikę pasiūlymus
vokuose, t. y. tiekėjai turi pateikti pasiūlymus tiek fiziškai vokuose, tiek el. paštu atsiuntę PDF formate.
Atkreipiame dėmesį, kad tiekėjai kurie pateiks tik PDF pasiūlymus bus eliminuojami iš Pirkimo kaip
neatitikę Pirkimo sąlygų.

Pagarbiai
Programų pirkimo komisija

DĖL PASIŪLYMŲ PATEIKIMO
VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – LRT arba Perkančioji organizacija) vykdo
„Televizijos programų sukūrimo ir jų gaminimo paslaugų programų 2020/2021 metų laikotarpio
pirkimas“ pirkimą (toliau – Pirkimas).
Programų prikimo komisija įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir priėmusi sprendimus informuoja,
kad Jūsų pateikti kvalifikaciniai duomenys atitinka keliamus reikalavimus ir esate kviečiami teikti
pasiūlymus. Pasiūlymai raštu turi būti pateikti iki 2019 m. gruodžio 2 d. 14 val. 00 min., o pasiūlymai
PDF formatu teikiami pasibaigus pasiūlymų terminui, t. y. po 2019 m. gruodžio 2 d., 14 val. 00 min.,
bet ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 6 d. 14 val. 00 min.
Taip pat, informuojame, kad PDF formatu pateikti pasiūlymai turi būti identiški teiktiems
pasiūlymams vokuose, pirmumo teisė vertinant pasiūlymus bus tiems, kurie bus pateikę pasiūlymus
vokuose, t. y. tiekėjai turi pateikti pasiūlymus tiek fiziškai vokuose, tiek el. paštu atsiuntę PDF formatu.
Atkreipiame dėmesį, kad tiekėjai kurie pateiks tik PDF pasiūlymus bus eliminuojami iš Pirkimo
kaip neatitikę Pirkimo sąlygų.
Vokų, su pasiūlymais, atplėšimas vyks Komisijos posėdyje 2019 m. gruodžio 2 d. 14 val. 00
min., kuris vyks adresu: S. Konarskio g. 49, Vilnius, Lietuva, A korpuse, 133 kab.
Kilus klausimams prašome kreiptis į Programų pirkimų sekretorę Justiną Juškauskaitę el. paštu
Justina.Juskauskaite@lrt.lt arba telefono numeriu (8 5) 236 3295.
Taip pat, prašome sekti aktualią informaciją portale www.lrt.lt (https://apie.lrt.lt/svarbiinformacija/programu-konkursai).
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