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I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jurbarko rajono savivaldybės
administracija, kodas 188713933.
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto
adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos Finansų skyriaus vedėja Audronė Stoškienė, tel. 8 447 70 160, faksas: 8 447 70 199,
el. paštas: a.stoskiene@jurbarkas.lt, www.jurbarkas.lt
I.2. Perkančioji organizacija yra įgaliota kitos perkančiosios organizacijos atlikti pirkimą:
(įrašyti – Taip/Ne) Ne
II. PIRKIMO OBJEKTAS
II.1. Pirkimo pavadinimas: Paskolos suteikimo paslaugos
II.2. Perkama 500 tūkst. Lt paskolos suteikimo paslauga. Paskola skirta investicinių projektų,
vykdomų su Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, ir kitų savivaldybės vykdomų projektų
bendrajam finansavimui vykdyti.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): Paslaugos
II.2.2. Pirkimo objekto kodai pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną (angl. CPV): 66113000-5
II.3. Trumpas apibūdinimas apie numatomą perkamų prekių kiekį, paslaugų ar darbų apimtis:
Perkama 500 tūkst. Lt paskolos suteikimo paslauga. Paskola skirta investicinių projektų, vykdomų
su Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, ir kitų savivaldybės vykdomų projektų bendrajam
finansavimui vykdyti.
II.4. Numatomas prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminas: Paskola turi būti
suteikta dalimis pagal atskirai suderintus terminus, bet ne vėliau, kaip iki 2012 m. gruodžio 31 d.
II.5. Sutarties trukmė ir jos pratęsimo galimybės: Palūkanos pradedamos mokėti tiekėjui suteikus
paskolą ar jos dalį, paskola lygiomis dalimis pradedama grąžinti kiekvieną ketvirtį nuo 2013 m.
sausio 1 d. ir grąžinama per penkerius metus nuo sutarties pasirašymo.
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas atviras konkursas
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis viešųjų pirkimų
įstatymo ir Jurbarko rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis

IV. TERMINAI
IV.1. Numatoma pirkimo pradžia: 2012-01-27
IV.2. Numatoma pasiūlymų ar paraiškų pateikimo data: 2012-02-13.
V. KITA INFORMACIJA
VI. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2012-01-19

