KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS
VŠĮ LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS
TELEVIZIJOS PROGRAMŲ SUKŪRIMO IR JŲ GAMINIMO PASLAUGŲ PIRKIMUI
PROGRAMŲ KONKURSO BŪDŲ
Perkančioji organizacija: viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau –
LRT), įmonės kodas 124241078, S. Konarskio g. 49, LT 03123 Vilnius, tel. (8 5) 236 31 00, el.
paštas konkursas@lrt.lt.
Šis LRT Televizijos programų sukūrimo ir jų gaminimo paslaugų pirkimas programų konkurso
būdu (toliau – programų konkursas) vykdomas, laikantis LR Vyriausybės nutarimo (2003 10 09 Nr.
1264) „Dėl radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo ir transliavimo
eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatų, o gauta informacija bus saugoma ir
naudojama tik pirkimo procedūroms vykdyti.

Pirkimo objektas:
Pirkimo objektas skaidomas į 19(devyniolika) dalių 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).
Tiekėjas gali pateikti LRT po vieną pasiūlymą dėl vienos, kelių ar visų pirkimo objekto dalių.
LRT atkreipia dėmesį į tai, jog LRT skelbia programų konkursą 19 (devyniolikoje) dalių,
nereiškia, jog ji įsipareigoja sudaryti sutartis su programų konkurso laimėtoju kiekvienoje iš 19
(devyniolikos) dalių. LRT turi teisę sudaryti kelias sutartis su daugiausiai balų surinkusių pasiūlymų
tiekėjais toje pačioje dalyje, ir nesudaryti sutarties su programų konkurso laimėtoju tam tikroje dalyje.
Pirkimo objekto dalys:
1.1

Pirmoji pirkimo dalis – Tiriamosios žurnalistikos programa, orientuota į visuomenei

aktualias temas.
1.2. Antroji pirkimo dalis – programa, skirta Lietuvos švietimo sistemos aktualijoms.
1.3. Trečioji pirkimo dalis - Kultūros žurnalas (pokalbių programa), skirtas Lietuvos
kultūrinio gyvenimo apžvalgai, naujiems projektams pristatyti.

1.4. Ketvirtoji pirkimo dalis - programa, skirta supažindinti su iškiliausiais Lietuvos kultūros
atstovais.
1.5.
1.6.

Penktoji pirkimo dalis - programa apie kiną, jo kūrimą, iškiliausius kūrėjus.
Šeštoji pirkimo dalis - programa, skirta propaguoti sveiką gyvenimo būdą ir ligų

prevenciją.
1.7.

Septintoji pirkimo dalis - populiariosios muzikos programa, skirta supažindinti su

Lietuvos ir pasaulio muzika ir industrija.
1.8.

Aštuntoji pirkimo dalis – vasaros kassavaitinis projektas (darbo dienomis).

1.9.

Devintoji pirkimo dalis – kassavaitinis serialas.

1.10.

Dešimtoji pirkimo dalis - pramoginis kassavaitinis vakaro pokalbių šou, skirtas

Lietuvos ir pasaulio aktualijoms aptarti.
1.11.

Vienuoliktoji pirkimo dalis - pramoginė muzikinė savaitgalio programa.

1.12.

Dvyliktoji pirkimo dalis - pramoginis kassavaitinis realybės šou.

1.13.

Tryliktoji pirkimo dalis - vasaros kasdieninė programa (darbo dienomis).

1.14.

Keturioliktoji pirkimo dalis - savaitgalinė vasaros programa.

1.15.

Penkioliktoji pirkimo dalis - programa, skirta Lietuvos regionų ar regiono aktualijoms

aptarti.
1.16.

Šešioliktoji pirkimo dalis - programa, skirta Lietuvoje gyvenančioms ukrainiečių,

baltarusių, lenkų, rusų, žydų tautinėms bendrijoms.
1.17.

Septynioliktoji pirkimo dalis – internetiniai projektai.

1.18.

Aštuonioliktoji pirkimo dalis – Lietuvos svarbioms datoms paminėti skirti skirtukai.

1.19.

Devynioliktoji pirkimo dalis – religinė programa.

Pirkimo būdas: programų konkursas.
Paraiškas tiekėjai turi pateikti raštu iki 2018-10-29 14.00 val. užklijuotuose vokuose.
Alternatyvūs pasiūlymai priimami.
Paraiška, pateikta pasibaigus LRT nustatytam paraiškų priėmimo terminui, nesvarstoma.
Tiekėjai privalo nurodyti trečiuosius asmenis, 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. Jeigu teikiant pasiūlymą dalyvaus tretieji asmenys, nurodomi ir trečiųjų
asmenų įgalioti atstovai, pateikiami duomenys apie juos.
Tiekėjai privalo pateikti nustatytos formos paraišką dalyvauti programų konkurse.

Juridinio asmens paraiška.

Fizinio asmens paraiška.

Kartu su paraiška juridinis asmuo teikia šiuos dokumentus:



juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją;
įstatų, o jeigu juridinis asmuo neturi įstatų, - kito dokumento, kuriame būtų nurodyti

juridinio asmens veiklos tikslai ir rūšys, kopiją;


informaciją apie per pastaruosius 3 (tris) metus ar per laikotarpį nuo tiekėjo

įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 metus) tiekėjo įvykdytas svarbiausias
sutartis dėl programų sukūrimo ir gaminimo (pažymos apie svarbiausias sutartis forma);


įgaliojimą (jeigu paraišką pasirašo vadovo įgaliotas asmuo).

Kartu su paraiška fizinis asmuo teikia šiuos dokumentus:



paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
informaciją apie per pastaruosius 3 (tris) metus tiekėjo įvykdytas svarbiausias sutartis

dėl programų sukūrimo ir gaminimo (pažymos apie svarbiausias sutartis forma).
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 2018-10-29 14 val. 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 programų konkursui nurodytus dokumentus, laikomi atitinkančiais
kvalifikacinius reikalavimus ir kviečiami teikti pasiūlymus (programų projektus). Kvietimai
tiekėjams pateikti pasiūlymus (programų projektus) kartu su patvirtinimu, kad jie atitinka
kvalifikacinius reikalavimus, bus išsiųsti ne vėliau kaip 2018-10-30 tiekėjo nurodytu
elektroninio pašto adresu.
Tiekėjams, pateikusiems nevisus, neišsamius ar netikslius kvalifikaciją patvirtinančius
dokumentus ir (ar) informaciją, bus nustatytas ne ilgesnis kaip 2 (dviejų) darbo dienų terminas šiems
trūkumams pašalinti. Kvietimai tiekėjams, pašalinusiems trūkumus per nustatytą terminą, pateikti
projektus kartu su patvirtinimu, kad jie atitinka kvalifikacinius reikalavimus, bus išsiųsti ne vėliau
kaip iki 2018-11-02 tiekėjo nurodytu elektroninio pašto adresu. Jeigu tiekėjas per šį terminą trūkumų
nepašalins, Komisija nebekvies šio tiekėjo dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose ir apie tai jam
praneš raštu.
Paraiška kartu su privalomais pridėti dokumentais pateikiama LRT (asmeniškai arba per
atstovą) arba paštu. Pateikiamas vienas paraiškos ir prie paraiškos pridedamų dokumentų originalas.
Pirkimo dokumentus ir papildomą informaciją apie pasiūlymų pateikimą galima gauti adresu
S. Konarskio g. 49, LT 03123 Vilnius, tel. (8 5) 236 31 00 arba el. paštu konkursas@lrt.lt.

