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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS 

 

Suinteresuotiems asmenims  2022-12-20   

     

 

DĖL RINKOS KONSULTACIJOS 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija), siekdama 

tinkamai pasiruošti numatomam projekto konkursui „Šnipiškių g. nuo sankirtos su Kalvarijų g. 

(apimant Kazimiero Vasiliausko skverą bei istorinės Šv. Arkangelo Rapolo koplyčios 

teritoriją) iki pėsčiųjų pasažo, jungiančio Konstitucijos pr. su Upės g., Vilniuje, atviras 

projekto konkursas” (toliau – Konkursas) ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo 27 straipsnio nuostatomis, organizuoja konsultaciją su rinkos dalyviais. 

 

Konsultacijos 

objektas: 

Tinkamas pasirengimas Konkursui „Šnipiškių g. nuo sankirtos su Kalvarijų 

g. (apimant Kazimiero Vasiliausko skverą bei istorinės Šv. Arkangelo 

Rapolo koplyčios teritoriją) iki pėsčiųjų pasažo, jungiančio Konstitucijos pr. 

su Upės g., Vilniuje, atviras projekto konkursas“. Perkančiosios organizacijos 

parengtas konkurso sąlygų projektas ir jo priedai, skelbiami kartu su šiuo 

kvietimu teikti rinkos konsultaciją. 

Konsultacijos 

tikslas: 

Perkančioji organizacija iki Konkurso pradžios informuoja tiekėjus (toliau – 

rinkos dalyviai arba tiekėjai) apie numatomą Konkursą ir prašo tiekėjų, kurie yra 

suinteresuoti dalyvauti Konkurse, pateikti savo įžvalgas, siūlymus ir 

rekomendacijas dėl su šiuo kvietimu teikti rinkos konsultaciją pridedamų 

dokumentų. 

Konsultacijos 

su rinka 

laikas bei 

pastabų ir 

pasiūlymų 

pateikimo 

terminas: 

Siekiant konstruktyvios konsultacijos, rinkos dalyvių prašome ne vėliau kaip iki 

2023 m. sausio 9 d. 12.00 val. iš anksto pateikti pastabas (siūlymus) CVP IS 

priemonėmis arba el. pašto adresu vps@vilnius.lt, kurias perkančioji organizacija 

įvertins iki susitikimo su rinkos dalyviais (toliau – susitikimas). 

Perkančioji organizacija susitikimą su rinkos dalyviais planuoja 2023 m. sausio 

11 d. 11.00 val. Susitikimas bus vykdomas nuotoliniu būdu per TEAMS 

programą. Rinkos dalyviai, norintys dalyvauti susitikime, turi užsiregistruoti el. 

pašto adresu vps@vilnius.lt. Užsiregistravusiems rinkos dalyviams iki susitikimo 

pradžios bus išsiųstos nuorodos su prisijungimo informacija.  

Suinteresuotų 

asmenų 

informavimas: 

Rinkos konsultacijos metu bus daromas vaizdo įrašas, kuris ne vėliau kaip iki 

Konkurso pradžios bus paviešintas CVP IS kartu su kitais rinkos konsultacijos 

dokumentais (jeigu tokių bus). 

Kontaktiniai 

asmenys:  

Asmuo, atsakingas už procedūrų CVP IS vykdymą – perkančiosios organizacijos 

Viešųjų pirkimų skyriaus Dokumentų rengimo poskyrio vyr. specialistė Santa 

Zubernytė, el. p.: santa.zubernyte@vilnius.lt.  

Asmuo, atsakingas už konsultacijos objektą – perkančiosios organizacijos 

Miestovaizdžio skyriaus vyriausioji patarėja Rūta Matonienė, Konstitucijos pr. 3, 

09601 Vilnius, el. p.: ruta.matoniene@vilnius.lt. 
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