
 

 

 

 

 

KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ 

Vilnius, 2017-08-03 

 

Asociacija „Lietuvos gėjų lyga“ vykdo pirkimą dėl 1 dienos konferencijos Vilniaus centre (2017 m. 

lapkričio 23 d.) salės (iki 80 žmonių) nuomos, maitinimo, dalyvių apgyvendinimo ir kt. paslaugų 

teikimo. 

 

Pirkimas vykdomas apklausos raštu būdu, vadovaujantis asociacijos LGL supaprastintų viešųjų 

pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis valdybos pirmininko 2013 m. sausio mėn. 30 d. įsakymu Nr. 

201301301. 

 

Taisyklės skelbiamos: 

http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/SVPTS/svpts_sarasas.asp?SBJ_ID=1020217070 

 

Kontaktai: Eglė Kuktoraitė, komunikacijos koordinatorė, el. paštas egle@gay.lt, tel. +370 5 2610314 

 

Maloniai kviečiame Jus pateikti pasiūlymą pagal žemiau išvardytas sąlygas: 

 

Pirkimo objektas Nurodomas prekės, paslaugos, darbų pavadinimas  

Pirkimo objekto techniniai ir 

(ar) funkciniai reikalavimai ir 

(arba) norimo rezultato 

apibūdinimas 

 

1 dienos konferencijos Vilniaus centre (2017 m. lapkričio 

23 d.) salių (iki 80 žmonių) nuomos, maitinimo, dalyvių 

apgyvendinimo ir kt. paslaugos 

 

Organizuojamai konferencijai perkamos šios paslaugos: 

 Vienos didesnės konferencijų salės nuoma (iki 80 

žmonių) 

 Dviejų mažų konferencijų salių nuoma (iki 30 

žmonių); 

 Vertimo įranga ir darbo vieta vertėjams; 

 Multimedija trijose konferencijų salėse: kompiuteris 

su internetu, projektorius, 3-4 mikrofonai su 

elementais; 

 Dalyvių (80 žmonių) maitinimas: pasitikimo kavos 

pertraukėlė, pietūs (švediškas stalas), kavos 

pertrauka; 

 20 svečių apgyvendinimas 2017 m. lapkričio 22 d. 

viešbutyje Vilniaus centre (20 vienviečių numerių, 1 

naktis). 



 

 

Pirkimo sąlygos Tiekėjo pasiūlymas pateikiamas el. paštu office@gay.lt 

Tiekėjo pasiūlymą turi sudaryti tokia informacija:  

(a) Tiekėjo pavadinimas; 

(b) Tiekėjo kontaktinė informacija; 

(c) Glaustas paslaugos aprašymas; 

(d) Pasiūlymo kaina su PVM.  

Tiekėjas pateikia tik vieną pasiūlymą. 

Galimos derybos su tiekėju, sutarties sąlygų tikslinimui. 

Pasiūlymų pateikimo data ir 

laikas 

Pasiūlymus su paslaugų kainomis (kaina turi būti nurodyta 

su PVM, bei kitais mokesčiais) prašome pateikti iki 2017 

m. rugpjūčio 20 d.  

Vertinimo kriterijus Tinkami (techninius reikalavimus atitinkantys) pasiūlymai 

bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. 

Apmokėjimo už suteiktas 

paslaugas sąlygos 

 

Avansinis mokėjimas –  po sutarties pasirašymo (20 proc.).  

Finalinis mokėjimas – po galutinio paslaugos suteikimo iki 

2017 m. lapkričio 30 d. (80 proc.). 

 


