NACIONALINĖ ELEKTROS TECHNIKOS VERSLO ASOCIACIJA

PROJEKTO „ELEKTROS TECHNIKOS ŠAKOS DARBUOTOJŲ MOKYMAI“
PROJEKTO KODAS NR. VP1-1.1-SADM-01-K-01-487
SPECIALIŲJŲ PROFESINIŲ MOKYMO PASLAUGŲ PIRKIMAS
PIRKIMO Nr. VPl-1.1-SADM-01-K-01-487-09
Nacionalinė elektros technikos verslo asociacija skelbia konkursą įsigyti specialiasias profesines

mokymo paslaugas, Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo
lėšomis finansuojamo projekto „Elektros technikos šakos darbuotojų mokymai“ įgyvendinimui.
Mokymo temos:
1. Operatyviniai perjungimai 110kV (Spec. darbų vadovams ir brigadininkams).
2. Operatyviniai perjungimai 10 kV (Spec. darbų vadovams ir brigadininkams).
3. Elektros montuotojų kursai.
4. Darbų saugos kursai elektros montuotojams.
5. Darbų saugos kursai (Spec. darbų vadovams).
6. Krovinių kabinėtojų profesinis parengimas.
7. Varžos matuotojo profesinis parengimas.
8. Iki 35 kv. transformatorinių pastočių elektromontuotojo paruošimas.
9. Vakarų šalių 10-35 kv. galios kabelių movų elektromontuotojo paruošimas.
10. Iki 35 kv. oro linijų elektromontuotojo paruošimas.
11. Operatyviniai 110 kV perjungimo technikos derintojų kursai.
12. Elektros varžų matavimo - profesinių žinių ir įgūdžių tobulinimas.
13. Elektromontuotojo profesinių žinių ir įgūdžių tobulinimas.
14. Elektros darbų sauga.
15. Mokymai energetikos darbuotojų atestatui pratęsti.
16. Mokymai aplinkos ministerijos atestatui pratęsti.
17. Mokymai elektros įrenginių eksploatavimo atestatui pratęsti.
18. Techninės kompetencijos gilinimas (elektrotechnika).
19. Specialieji mokymai elektromontuotojams.

20. Mokymai Aplinkos ministerijos atestatui gauti arba prasitęsti.
Mokymų paslaugų trukmė ir kiti reikalavimai paslaugoms nurodyti specialiųjų profesinių
mokymo paslaugų pirkimo konkurso būdu sąlygose pateiktoje Techninėje specifikacijoje.
Konkuras organizuojamas remiantis 2008 m. birželio 11 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K212 patvirtintu Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais,
reglamentuojančiais vykdomus pirkimus.
Pirkimo dokumentus kartu su konkurso skelbimu galima nemokamai gauti adresu Nacionalinės
elektros technikos verslo asociacija, Šaltinių g. 1 – 17, LT-03218 Vilnius, tel. 8 5 239 5855, faks. 8
5 278 4299, atsakingas asmuo - Bronius Antanas Rasimavičius, el. paštas: neta@neta.lt, tel. 8 5 239
5855, faks. 8 5 278 4299.
Tiekėjams rekomenduojama registruotis ir siųsti klausimus (jei tokių bus) faksu 8 5 278 4299.
Papildoma informacija, susijusi su šiuo konkursu, bus siunčiama tik registruotiems dalyviams.
Paraiškos (dėl dalyvavimo konkurse) turi būti pateiktos raštu lietuvių kalba iki 2009 m. liepos
mėn. 20 d. 12 val. 00 min. Lietuvos laiku (alternatyvūs pasiūlymai nebus priimami). Pasiūlymas,
pasirašytas tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas raštu šiuo adresu: UAB
„Visum novum“, Kareivių g. 19-154, LT09133 Vilnius.

