Numatoma prekių tiekimo, paslaugų
teikimo ar darbų atlikimo trukmė

Numatoma prekių tiekimo, paslaugų
teikimo ar darbų atlikimo trukmė

Matavimo vienetas

Privaloma 1 ir 4 pirkimo tipui, jei nepildote
trukmės mėnesiais
Nurodykite numatomą prekių tiekimo, paslaugų
teikimo ar darbų atlikimo pabaigos datą (yyyymm-dd)

Privaloma
Pasirinkite iš sąrašo arba įrašykite
reikšmę

Privaloma 1 ir 4 pirkimo tipui, jei nepildote
trukmės pabaigos datos
Nurodykite numatomą prekių tiekimo, paslaugų Numatoma pirkimo procedūrų
pradžia
teikimo ar darbų atlikimo trukmę mėnesiais
Privaloma, jei nenurodote pirkimo
Įrašykite skaitinę reikšmę
pradžios ketvirčiais
Nurodykite datą (yyyy-mm-dd)
Duration of the contract, framework

Duration of the contract, framework
agreement or dynamic purchasing system agreement or dynamic purchasing system

BVPŽ kodas
Pirkimo tipas

Pirkimo objekto pavadinimas

Pirkimo objekto rūšis

Privaloma
Pasirinkti iš sąrašo

Privaloma 1 ir 4 pirkimo tipui
Maksimalus simbolių skaičius 200

Privaloma
Pasirinkti iš sąrašo

Privaloma 1 ir 4 pirkimo tipui
BVPŽ kodai įrašomi be brūkšnelio, pvz.
30200000.
BVPŽ kodai atskiriami kabliataškiu

Numatoma pirkimo
apimtis
Privaloma
Įrašykite skaitinę reikšmę

'Duration of Contract' or 'Duration of Contract
in Months' is mandatory for purchase type 1 &
4
Enter number of months

Numatoma pirkimo pradžia (iki) Numatomas ketvirtis

Privaloma, jei nenurodote pirkimo pradžios
datos
Nežinant konkrečios pirkimo pradžios datos
pasirinkite ketvirtį iš sąrašo

Privaloma, jei nenurodote pirkimo pradžios
datos
Nežinant konkrečios pirkimo pradžios datos
pasirinkite ketvirtį iš sąrašo

Anticipated date of procurement
beginning

Anticipated quarter of procurement
beginning

Mandatory *
Enter exact date in (yyyy-mm-dd) format

Ar bus sudaromas vidaus sandoris?

Ar Pirkimas bus atliekamas naudojantis
CPO katalogu?

Ar pirkimas bus rezervuotas?

Pirkimo būdo (procedūros) pavadinimas

Privaloma 4 pirkimo tipui
Pasirinkti iš sąrašo

Privaloma 1 pirkimo tipui
Pasirinkti iš sąrašo

Privaloma 1 pirkimo tipui
Pasirinkti iš sąrašo

Privaloma
Pasirinkti iš sąrašo

Anticipated quarter of procurement
beginning

Conclusion of a single transaction

Procurement from CPO catalogue

Reserved procurement

Title of the procurement type

Mandatory *
Select from list

Mandatory *
Select from list

Mandatory for purchase type 4
Select from list

Mandatory for purchase type 1
Select from list

Mandatory for purchase type 1
Select from list

Mandatory *
Select from list

Purchase Type

Title

Type

CPV code

Mandatory*
Select from list

Mandatory for purchase type 1 & 4
Maximum 200 characters

Mandatory *
Select from list

Mandatory for purchase type 1 & 4
Enter semicolon separated cpv codes

1-Tarptautiniai ir supaprastinti
pirkimai

Piliuonos k. nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra ir
Piliuonos k. nuotekų valymo
įrenginių statyba
Projekto„Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra Kauno
rajone(20142020m.Ietapas)“Ramučių
k.vandens tiekimo ir nuotekų

Darbai

45000000

1,00 vnt

20

2018-I ketv.

2018-I ketv.

Ne

Ne

Ne

Atviras konkursas (supaprastintas)

Darbai

45000000

1,00 vnt

24

2018-I ketv.

2018-II ketv.

Ne

Ne

Ne

Atviras konkursas (supaprastintas)

45000000

1,00 vnt

12

2018-III ketv.

2018-III ketv.

Ne

Ne

Ne

Atviras konkursas (supaprastintas)

45000000

1,00 vnt

36

2018-III ketv.

2018-III ketv.

Ne

Ne

Ne

Atviras konkursas (supaprastintas)

71520000-9

1,00 vnt

36

2018-I ketv.

2018-II ketv.

Ne

Taip

Ne

Kita

1-Tarptautiniai ir supaprastinti
pirkimai

1-Tarptautiniai ir supaprastinti
pirkimai
1-Tarptautiniai ir supaprastinti
pirkimai

1-Tarptautiniai ir supaprastinti
pirkimai

Stacionarių paviršinių nuotekų
(lietaus) tvarkymo tinklų
įrengimas Kamšos kvartale
Darbai
Voškonių k. vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra
Darbai
Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra
Kauno rajone (2014-2020 m. I
etapas)“ FIDIC inžinieriaus ir
statybų techninės priežiūros
Darbai

Unit of measurement

'Duration of Contract' or 'Duration of Contract
in Months' is mandatory for purchase type 1 &
4)
Enter exact date in (yyyy-mm-dd) format

Numatoma pirkimo pradžia (nuo) Numatomas ketvirtis

Planned scope
Mandatory *

Mandatory *
Select from list or fill other value

Pastabos

Pastabos

Pastabos

Pastabos

Pastabos

Maksimalus simbolių skaičius 500

Maksimalus simbolių skaičius 500

Maksimalus simbolių skaičius 500

Maksimalus simbolių skaičius 500

Maksimalus simbolių skaičius 500

Notes

Notes

Notes

Notes

Notes

Maximum 500 characters

Maximum 500 characters

Maximum 500 characters

Maximum 500 characters

Maximum 500 characters

