
 

KVIEČIAME DALYVAUTI MOKYMŲ APIE PROJEKTŲ RENGMIMĄ PIRKIMO 

KONKURSE MAŽOS VERTĖS PIRKIME (APKLAUSOJE) 

 

Pirkimo dokumentai pateikti interneto svetainėje: http://pagalbavisoslietuvosseimoms.com/viesieji-

pirkimai/  

Pirkimas Nr. IGS-3 

Pasiūlymus galima teikti el. paštu:  info@pagalbavisoslietuvosseimoms.com  arba pristatant į VšĮ „Ištiesk 

pagalbos ranką“ būstinę, adresu Šv. Gertrūdos g. 23, Kaunas, iki 2017-05-29 10 val. 

VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ 

Pridedama: Viešojo pirkimo sąlygos, techninė specifikacija 

 

Viešojo pirkimo sąlygos 

VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ (įmonės kodas 303504916, A. Juozapavičiaus pr. 21A-23, Kaunas, buveinės 

adresas Šv. Gertrūdos g. 23, Kaunas) atlieka apklausą dėl projekto VšĮ "Ištiesk pagalbos ranką" 

Institucinių gebėjimų stiprinimas pagal šį punktą – mokymai "Darbo specifika teikiant paslaugas 

neįgaliesiems". 

1. Trumpas pirkimo aprašymas: 1) Mokymai "Darbo specifika teikiant paslaugas neįgaliesiems". Paslauga. 

2. Pirkimo būdas: Mažos vertės pirkimas (Apklausa) vykdoma remiantis Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu. Apie pirkimą skelbti internetinėje svetainėje " pagalbavisoslietuvosseimoms.com ". Apklausoje 

gali dalyvauti tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys.  

3. Reikalavimai: 

3.1. Paslaugos teikėjas privalo užpildyti pasiūlymo lentelę  - Mokymai "Darbo specifika teikiant 

paslaugas neįgaliesiems". (2 priedas). 

3.2. Vykdomas vienas pirkimas, kuris neskaidomas į dalis. 

3.3.  Detalesnė informacija apie reikalavimus pateikiama Techninės specifikacijos sąlygose (1 priedas). 

4. Kitos sąlygos: 

4.1. Vadovautis griežtai nurodytomis Techninės specifikacijos sąlygomis (1 priedas), neleidžiama teikti 

alternatyvių pasiūlymų. 

5. Kvalifikacijos reikalavimai:  taikomi kvalifikaciniai reikalavimai: Patirtis dirbant su neįgaliaisiais ne 

mažiau 3 m.  

6. Pasiūlymų vertinimas: mažiausia kaina bei atitikimas kvalifikaciniams reikalavimams. 
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7. Perkančioji organizacija Techninėje užduotyje įvardintai paslaugai įsigyti nustato didžiausią leidžiamą 

bendrą sumą – 200 eur. (du šimtai eurų). 

8. Pasiūlymų pateikimo terminas: Perkančioji organizacija pasiūlymus pagal pridedamą formą prašo 

pateikti el.paštu:  info@pagalbavisoslietuvosseimoms.com  iki  2017 -05-29 10 val. 

9. Kontaktinis asmuo: Apklausą vykdo projekto koordinatorė Vilma Vetrenkienė, tel. 8 37 201351; el. 

paštas:  info@pagalbavisoslietuvosseimoms.com . 

 

 

 

 

1 PRIEDAS 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA: 

VŠĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ institucinių gebėjimų stiprinimas 

Mokymai "Darbo specifika teikiant paslaugas neįgaliesiems“ 

 

1. ĮVADINĖ DALIS 

 

1.1. Perkančioji organizacija – VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ 

1.2. informacija apie projektą: projektas „VŠĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ institucinių gebėjimų stiprinimas”, 

finansuojamas Kauno miesto savivaldybės. Projekto tikslas yra sustiprinti VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ 

institucinius gebėjimus. Uždaviniai: stiprinti bendradarbiavimą su partneriais bei naujų paieška; užtikrinti 

kompetencijų tobulinimo galimybes; stiprinti organizacijos teikiamų paslaugų kokybę. Savanoriškų 

veiklų atlikimui, savanorio bendrų ir specialiųjų kompetencijų tobulinimui bus vykdomi buhalterinės 

apskaitos vedimo mokymai, savanorių ir darbuotojų mokymai apie projektų rengimą bei mokymai tema – 

„Darbo specifika teikiant paslaugas neįgaliesiems“.  

Išsamiau apie projektą: http://pagalbavisoslietuvosseimoms.com/ 

1.3. Paslaugos perkamos įgyvendinant šią projekto dalį:        

Suorganizuoti mokymai "Darbo specifika teikiant paslaugas neįgaliesiems", 9 dalyviai, 4 ak. val. 

 

2. REIKALAVIMAI PASLAUGOMS 
 2.1. Sudaroma viena atskira paslaugų pirkimo sutartis. 

Techniniai reikalavimai: 
  

Eil.Nr. Priemonė Reikalavimai Kiekis/vnt 

1. 
Mokymai apie 

projektų rengimą  

 Kursai ne mažiau devyniems dalyviams. 

 Kursai turėtų vykti 2017 m. birželio mėn., 

 Kursai turėtų vykti Kauno m., VšĮ „Ištiesk pagalbos 

ranką patalpose“. 

 Mokymų turinys:  

 Socialinių paslaugų organizavimas; 

 Socialinių paslaugų veiklų įgyvendinimas; 

 Neįgaliųjų vaikų įtraukimas į veiklas;  

 Kaip bendrauti su neįgaliaisiais (vaikais); 

 Kitos aktualios temos. 

1 mokymai/4 

val. 
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 Po kursų baigimo turi būti išduotas mokymų 

išklausymą įrodantis pažymėjimas 

 

 

2.3. Paslauga Perkančiajai organizacijai turi būti pateikiama Kauno mieste. 

  

3. VYKDYMO TERMINAI 
  

3.1. Pradžios data: sutarties pasirašymo data, ne vėliau birželio mėn. 

3.2. Paslaugos pateikiamos ir už jas atsiskaitoma nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2017 m. liepos 31 d. 

Paslaugos pirkimo laiką šiuose rėmuose nurodo Pirkėjas. 

   

4. APMOKĖJIMO TVARKA 
  

Paslaugų teikėjui apmokama už faktiškai suteiktas paslaugas pagal Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytus 

įkainius ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo. 

 

2 PRIEDAS 

PASIŪLYMAS PIRKIMUI 

Mokymai "Darbo specifika teikiant paslaugas neįgaliesiems“ 

____________________ 

(Data) 

____________________ 

(Vieta) 

Įmonės pavadinimas   

Įmonės kodas   

Lektoriaus vardas, pavardė  

Darbovietė  

Adresas   

Telefono numeris   

Fakso numeris   

El. pašto adresas   

Bankas   

Banko kodas   

Sąskaitos numeris   



   

Pareiškiame, kad sutinkame su visomis nustatytomis sąlygomis. 

Pareiškiame, kad esame suinteresuoti dalyvauti pirkime ir sudaryti pirkimo sutartį pagal pirkimo 

dokumentuose nustatytus reikalavimus. 

Pareiškiame, kad pasiūlymas yra parengtas nepasinaudojant ryšiais, informacija, sulygintais duomenimis 

arba susitarimu su kitais ūkiniais subjektais arba asmenimis. 

Patvirtiname, kad dokumentų (popietinės/skaitmeninės) kopijose pateiktys duomenys yra tikri. 

Pranešame, kad rūpestingai išnagrinėję pirkimo dokumentus, esame pasirengę atlikti paslaugų pardavimą 

pagal reikalavimus už: 

  

(numatoma paslaugos kaina - suma skaičiais ir žodžiais su PVM eurais) 

  

       

(vardas, pavardė)   (parašas) 

 


