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Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, ir 
asociacijos pirmininko patvirtintomis supaprastintomis viešųjų pirkimų taisyklėmis, kviečia teikti pasiūlymus 
paslaugų teikimui. 
 
Paslaugos bus teikiamos, įgyvendinant projektus „Reimagining Recognition“ ir „Laikas veikti“: 
https://www.neformaliai.lt/team/reimagining-recognition/ 
 

I pirkimo objektas: Tyrimo metodikos kūrimas. Komunikacijos ruošimas 
Nustatyti pirkimo objekto 
techniniai ir (ar) funkciniai 
reikalavimai ir (arba) norimo 
rezultato apibūdinimas: 

1. Tyrimo metodikos kūrimas. 
Fokus grupių su jaunais žmonėmis pravedimas, interviu su 
suinteresuotosiomis šalimis ir duomenų analizė (6 x 3 val.=18 val.). 
Tyrimo ataskaita ir rekomendacijos. 
2. Komunikacinės strategijos ir komunikacijos media produktų 
rengimas. 
Kampanijos įgyvendinimas 8 savaites.  
2 užsiėmimai apie ženkliukus žmonėms dirbantiems su jaunimu. 

Pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymas turi būti parengtas elektroniniu paštu 
neformaliai@gmail.com arba adresu Taikos g. 181-1, Vilnius 
Pasiūlymuose nurodomų, paslaugų atlikimo kainos pateikiamos eurais 
su PVM. Pasiūlymas turi galioti visam pirkimo objektui. 
Vienas tiekėjas gali pateikti vieną pasiūlymą. 

Pasiūlymo kalba: Lietuvių 
Pasiūlymų pateikimo data ir 
laikas: 

Pasiūlymai turi būti pateikti iki 2019-07-20, 10 val. Lietuvos laiku. 
Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami ir vertinami.  

Pirkimo objekto 
pristatymo/atlikimo terminas 

2019-12-31 

Nustatyti reikalavimai tiekėjų 
kvalifikacijai (jei taikoma, 
nurodyti): 

Tiekėjas turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo 
sutarčiai vykdyti. 
Tiekėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ar laikinai 
sustabdęs savo veiklos, yra atsiskaitęs su valstybės biudžetu 

Vertinimo kriterijus  Mažiausia kaina  
 

II pirkimo objektas: Internetinės platformos ir modelio veikimo principų ir ženkliukų 
sistemos kūrimas 

Nustatyti pirkimo objekto 
techniniai ir (ar) funkciniai 
reikalavimai ir (arba) norimo 
rezultato apibūdinimas: 

1. Internetinės platformos skirtos skaitmeninkių ženkliukų išdavimui, 
pasiekimų pripažinimui bei modelio veikimo principų ir ženkliukų 
sistemos kūrimas. 
Pristatymas, testavimo sesijų moderavimas (9 x 2 val. = 18 val.). Patirties 
analizės susitikimų moderavimas (3 x 2 val.= 6 val.). Išvadų kūrimas po 
bandymo etapo. 
2. Platformos 7 licensijos 2 metams ženkliukų išdavimui. 
3. Naudojimosi internetine platforma ir veiklos modelio įgyvendinimo 
gairių rengimas. 
Konsultacinių susitikimų moderavimas, apibendrinimas (3 susitikimai x 
3 val. = 9 val.) 
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Sukurti ir ištestuoti ženkliukais paremtą modelį, paruošti testavimo 
rezultatų dokumentaciją ir išvadas. 

Pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymas turi būti parengtas elektroniniu paštu 
neformaliai@gmail.com arba adresu Taikos g. 181-1, Vilnius 
Pasiūlymuose nurodomų, paslaugų atlikimo kainos pateikiamos eurais 
su PVM. Pasiūlymas turi galioti visam pirkimo objektui. 
Vienas tiekėjas gali pateikti vieną pasiūlymą. 

Pasiūlymo kalba: Lietuvių 
Pasiūlymų pateikimo data ir 
laikas: 

Pasiūlymai turi būti pateikti iki 2019-07-20, 10 val. Lietuvos laiku. 
Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami ir vertinami.  

Pirkimo objekto 
pristatymo/atlikimo terminas 

2019-12-31 

Nustatyti reikalavimai tiekėjų 
kvalifikacijai (jei taikoma, 
nurodyti): 

Tiekėjas turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo 
sutarčiai vykdyti. 
Tiekėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ar laikinai 
sustabdęs savo veiklos, yra atsiskaitęs su valstybės biudžetu 

Vertinimo kriterijus  Mažiausia kaina  
 

III pirkimo objektas: Rekomendacijų kūrimas 
Nustatyti pirkimo objekto 
techniniai ir (ar) funkciniai 
reikalavimai ir (arba) norimo 
rezultato apibūdinimas: 

Politikos rekomendacijų konkrečiai šaliai parengimas ir konsultacijos 
dėl įgyvendinimo. 
Pateikti konsoliduotas pripažinimo politikos rekomendacijas ES ir Rytų 
partnerystės kontekstui. 

Pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymas turi būti parengtas elektroniniu paštu 
neformaliai@gmail.com arba adresu Taikos g. 181-1, Vilnius 
Pasiūlymuose nurodomų, paslaugų atlikimo kainos pateikiamos eurais 
su PVM. Pasiūlymas turi galioti visam pirkimo objektui. 
Vienas tiekėjas gali pateikti vieną pasiūlymą. 

Pasiūlymo kalba: Lietuvių 
Pasiūlymų pateikimo data ir 
laikas: 

Pasiūlymai turi būti pateikti iki 2019-07-20, 10 val. Lietuvos laiku. 
Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami ir vertinami.  

Pirkimo objekto 
pristatymo/atlikimo terminas 

2020-10-01 

Nustatyti reikalavimai tiekėjų 
kvalifikacijai (jei taikoma, 
nurodyti): 

Tiekėjas turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo 
sutarčiai vykdyti. 
Tiekėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ar laikinai 
sustabdęs savo veiklos, yra atsiskaitęs su valstybės biudžetu 

Vertinimo kriterijus  Mažiausia kaina  
 
Gauta informacija bus saugoma ir naudojama tik pirkimo procedūroms vykdyti. 
Galima teikti kiekvienam pirkimo objektui atskirai, keliems arba visiems kartu. 
 
 
 


