INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS
Paslaugų pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Viešųjų pirkimų tarnyba,
188656261
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Ieva Gajauskaitė, tel. (8 5)
219 70 48 faks. (8 5) 213 6213, el. paštas Ieva.Gajauskaite@vpt.lt, interneto adresas www.vpt.lt,
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos viešųjų pirkimų
procedūrų vykdymo modulio Complete Tender Management programinės įrangos priežiūros,
modifikavimo ir analizės paslaugos
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pagrindinis Centrinės viešųjų pirkimų
informacinės sistemos Viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo modulio „Complete Tender
Management“ programinės įrangos (toliau – CTM programinė įranga) techninės priežiūros,
modifikavimo ir analizės paslaugų tikslas yra:
1.1. užtikrinti nepertraukiamą ir sklandų CTM programinės įrangos veikimą;
1.2. užtikrinti programinį suderinamumą;
1.3. peržiūrėti ir vystyti CTM programinę įrangą, integruoti ją su kitomis informacinėmis
sistemomis, pavyzdžiui, Viešųjų pirkimų rizikos valdymo informacine sistema, Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos ES struktūrinės paramos kompiuterine informacine valdymo ir
priežiūros sistema (SFMIS), Valstybės įmonės Registrų cento Juridinių asmenų registro sistema;
1.4. padėti Viešųjų pirkimų tarnybai užtikrinant nepertraukiamą ir sklandų Centrinės viešųjų
pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) veikimą CTM programinės įrangos priežiūros ir
tobulinimo metu. CVP IS posistemės VPM IS ir CVPP IS nepatenka į šios sutarties apimtį.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Neskelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Jungtinėje Karalystėje
registruota kompanija EUS Holdings Ltd yra viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo CTM PĮ kūrėja,
todėl turi išimtines autorines teises modifikuoti CTM PĮ ir atlikti priežiūrą. Pirkimas neskelbiamų
derybų būdu vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto
nuostata „<...> Jeigu dėl techninių ar meninių priežasčių arba dėl priežasčių, susijusių su išimtinių
teisių apsauga, prekes patiekti, paslaugas pateikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas”.
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2017-04-24
_________

