Paslaugų grupė pagal BVPŽ skaitmeninio kodo
pirmus tris skaitmenis

1
2

1.
2.
3.
4
5
6
7
8
9
10
11

Pastabos

Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems
pirkimams Aplinkos ministerijos nustatyti
aplinkos apsaugos kriterijai

Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai,
naudojantis VĮ Centrinės projektų valdymo
agentūros, atliekančios centrinės
perkančiosios organizacijos funkcijas, el.
katalogu

Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų
pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties
trukmė (su pratęsimais) mėn.

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba
ketvirtis)

Numatoma pirkimo vertė Eur (su PVM)

Numatoma pirkimo vertė Eur (be PVM)

3
BVPŽ kodas

Pirkimo objekto apibūdinimas

Eil. Nr.

Panevėžio socialinių paslaugų centro viešųjų
pirkimų organizavimo tvarkos aprašo
1 priedas

_______________________________________________________
(perkančiosios organizacijos struktūrinio padalinio pavadinimas)
20__ BIUDŽETINIAIS METAIS REIKALINGŲ PIRKTI
PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ SĄRAŠAS

1 lentelė

20... METAIS NUMATOMŲ PASLAUGŲ PIRKIMŲ SĄRAŠAS

12

1

1.
2.
3.
5
6
7
8
9
10

Pastabos

Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams
Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos
kriterijai

Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai,
naudojantis VĮ Centrinės projektų valdymo
agentūros, atliekančios centrinės perkančiosios
organizacijos funkcijas, el. katalogu

Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų
pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas

4

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su
pratęsimais) mėn.

Numatoma pirkimo vertė Eur (su PVM)

3

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba
ketvirtis)

Numatoma pirkimo vertė Eur (be PVM)

2
BVPŽ kodas

Pirkimo objekto apibūdinimas

Eil. Nr.

Panevėžio socialinių paslaugų centro
viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos
aprašo
1 priedo tęsinys
2 lentelė

20... METAIS NUMATOMŲ DARBŲ PIRKIMŲ SĄRAŠAS

11

1

....................................................
(pareigos)
Numatoma pirkimo vertė Eur (su PVM)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data
arba ketvirtis)

3
4
5
6

1.
2.
3.

Sąrašą parengė

....................................................
(vardas ir pavardė)
........................
(parašas)
______________
.....................
(data)

7
8
9
10

Pastabos

Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems
pirkimams Aplinkos ministerijos nustatyti
aplinkos apsaugos kriterijai

Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai,
naudojantis VĮ Centrinės projektų valdymo
agentūros, atliekančios centrinės
perkančiosios organizacijos funkcijas, el.
katalogu

Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų
pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties
trukmė (su pratęsimais) mėn.

Numatoma pirkimo vertė Eur (be PVM)

2

BVPŽ kodas

Pirkimo objekto apibūdinimas

Eil. Nr.

Panevėžio socialinių paslaugų centro
viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos
aprašo
1 priedo tęsinys
3 lentelė

20... METAIS NUMATOMŲ PREKIŲ PIRKIMŲ SĄRAŠAS

11

Panevėžio socialinių paslaugų
centro viešųjų pirkimų
organizavimo tvarkos aprašo
2 priedas

TVIRTINU
Panevėžio socialinių paslaugų
centro direktorius
______________________
(parašas)
________________________
(vardas ir pavardė)
______________
(data)
PIRKIMO PARAIŠKA
(Pirkimo iniciatoriaus pareigos, vardas ir pavardė)

__________________________________________________________________________
prašo parinkti tiekėją
Pirkimo iniciatoriaus pateikiama informacija

__________________________________________________________________
(pirkimo objekto pavadinimas)
Numatoma sutarties vertė
Eur (be PVM)
Eur (su PVM)
Pirkimo objekto kodas (-ai) pagal Bendrąjį viešojo pirkimo žodyną
________________________________________________________________________

Jei pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos
lėšomis nurodykite projektą (-us) ir (arba) programą (-as)
________________________________________________________________
Kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui:
1.
2.
Prekių, paslaugų ar darbų apibūdinimas:
Pavadinimas
Prekių kiekis, paslaugų ar
darbų apimtys
Prekių pristatymo, paslaugų teikimo ir darbų atlikimo
terminai
Sutarties trukmė
Pirkimo sutarties pratęsimo galimybė (opcionas)

Techniniai parametrai

Kitos sutarties sąlygos
Pastabos
Pasiūlymo vertinimo
kriterijai
Apklausiamų tiekėjų
sąrašas (pavadinimas,
adresas, telefonas,
faksas)
(pildoma, jei
vykdomas mažos
vertės neskelbiamas
pirkimas)

Įrašyti ne mažiau kaip tris apklausiamuosius, jei yra pakankamai
tiekėjų, susijusių su perkamu objektu

Prašome pavesti pirkimą vykdyti__________________________________________________
(Pirkimo organizatoriui, Viešųjų pirkimų komisijai)

Pirkimo iniciatoriaus vardas, pavardė, parašas, data
Buhalterijos informacija apie lėšas
Paraiška buhalterijoje išnagrinėta
Lėšų įstaigos biudžete (numatyta ar nenumatyta)______________________________
__________________________________________________________________________
(kita informacija)
Buhalterijos atsakingo darbuotojo ir / ar projekto finansininko vardas ir pavardė, parašas,
data
Pirkimų administratoriaus informacija
Paraiška viešųjų pirkimų administratoriaus išnagrinėta
Prekių, paslaugų ar darbų
įsigijimas įtrauktas (neįtrauktas) į
Pirkimo planą
Pirkimą galima atlikti
Pirkimų verčių apskaitą tvarkančio asmens vardas ir pavardė, parašas, data
_

Panevėžio socialinių paslaugų centro
viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos
aprašo
3 priedas
__________________________________________________________________________
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

Kita informacija ***

Numatoma sutarties vertė Eur

Sutarties kaina Eur (atsižvelgus į
numatytus sutarties pratęsimus su visais
privalomais mokesčiais) **

Sutarties trukmė / numatoma sutarties
įvykdymo data**

Sutarties sudarymo data**

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas**

Pirkimo sutarties Nr. / sąskaitos faktūros
Nr.**

Pirkimo Nr. (jei apie pirkimą buvo
skelbta) / pirkimo būdo pasirinkimo
priežastys (jei apie pirkimą nebuvo
skelbta)

BIUDŽETINIAIS METAIS ATLIKTŲ PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

Pirkimo būdas*

Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal
BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jei yra)

Pirkimo objekto pavadinimas / sutarties
pavadinimas

Eil. Nr.

20

Pirkimo būdas (AK – atviras konkursas, SAK – supaprastintas atviras konkursas, PK – projekto konkursas, SRK – supaprastintas ribotas konkursas, SSD – supaprastintos skelbiamos
derybos, SND – supaprastintos neskelbiamos derybos, A – apklausa, kita (CPO ) – pirkimas vykdytas per Centrinę perkančiąją organizaciją).
**Nepildoma, jei sutartis nesudaryta.
*** Kita informacija (EP – vykdytas elektroninis pirkimas, SP – pirkimas atliktas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas, AR – taikyti aplinkos apsaugos reikalavimai,
ER – taikyti energijos taupymo reikalavimai, skyrius iniciatorius, registracijos data).
*

1.

2.

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė Eur (be PVM)

Numatoma pirkimo vertė Eur (su PVM)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)
Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su
pratęsimais) mėn.
Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų
įstatymo 13 arba 91 straipsnių nuostatas

2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13

Pirkimo būdas* (AK, SAK, PK, SRK, SSD, SND, A, A
(p. p.), kita (CPO))

Pirkimo iniciatorius

Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas centrinės
viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis

10

Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams
Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos
kriterijai

20

Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai,
naudojantis VšĮ Centrinės projektų valdymo
agentūros, atliekančios centrinės perkančiosios
organizacijos funkcijas, el. katalogu

Pirkimo objekto apibūdinimas

1

Paslaugų grupė pagal BVPŽ skaitmeninio kodo
pirmus tris skaitmenis

Eil. Nr.

Panevėžio socialinių paslaugų centro
viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos
aprašo
4 priedas
PATVIRTINTA
Panevėžio socialinių paslaugų centro
direktoriaus
20 m.
d. įsakymu Nr. V-

METAIS NUMATOMŲ PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

14

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė Eur (be PVM)

Numatoma pirkimo vertė Eur (su PVM)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)
Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su
pratęsimais) mėn.
Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų
įstatymo 13 arba 91 straipsnių nuostatas

1
2
3
4
5
6
7
8

1.

2.

Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas centrinės
viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis

Pirkimo iniciatorius

Pirkimo būdas* (AK, SAK, SRK, SSD, SND, A, A
(p. p.), kita (CPO))

9

Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams
Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos
kriterijai

20

Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai,
naudojantis VĮ Centrinės projektų valdymo
agentūros, atliekančios centrinės perkančiosios
organizacijos funkcijas, el. katalogu

Eil. Nr.

Panevėžio socialinių paslaugų centro
viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos
aprašo
4 priedo tęsinys
PATVIRTINTA
Panevėžio socialinių paslaugų centro
direktoriaus
20 m.
d. įsakymu Nr. V-

METAIS NUMATOMŲ DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

10
11
12
13

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė Eur (be PVM)

Numatoma pirkimo vertė Eur (su PVM)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)
Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su
pratęsimais) mėn.
Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų
įstatymo 13 arba 91 straipsnių nuostatas

1
2
3
4
5
6
7
8

Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas centrinės
viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis

Pirkimo iniciatorius

Pirkimo būdas* (AK, SAK, SRK, SSD, SND, A, A
(p. p.), kita (CPO))

9

Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams
Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos
kriterijai

20

Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai,
naudojantis VĮ Centrinės projektų valdymo
agentūros, atliekančios centrinės perkančiosios
organizacijos funkcijas, el. katalogu

Eil. Nr.

Panevėžio socialinių paslaugų centro viešųjų
pirkimų organizavimo tvarkos aprašo
4 priedo tęsinys
PATVIRTINTA
Panevėžio socialinių paslaugų centro
direktoriaus
20 m.
d. įsakymu Nr. V-

METAIS NUMATOMŲ PREKIŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

10
11
12
13

1.

2.

*Pirkimo būdas (AK – atviras konkursas, SAK – supaprastintas atviras konkursas, SRK – supaprastintas ribotas konkursas, PK – projekto konkursas, SSD – supaprastintos skelbiamos
derybos, SND – supaprastintos neskelbiamos derybos, A – apklausa, kita (CPO) – pirkimas vykdomas per Centrinę perkančiąją organizaciją, (p. p.) pirkimai pagal poreikį).

Panevėžio socialinių paslaugų
centro viešųjų pirkimų
organizavimo tvarkos aprašo
5 priedas

_________________________________________________________________________________________
(perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas)
_________________________________________________________________________________________
(asmens vardas ir pavardė)

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA
20__ m._____________ d. Nr. ______
__________________________
(vietovės pavadinimas)

Būdamas ________________________________________________________ , pasižadu:
(viešajame pirkime ar pirkime atliekamų pareigų pavadinimas)

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų tiekėjų
lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais,
atlikti man pavestas pareigas (užduotis).
2. Nedelsdamas raštu pranešti perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto (toliau
kartu – pirkimo vykdytojas) vadovui ar jo įgaliotajam atstovui apie galimą viešųjų ir privačių interesų
konfliktą, paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių:
2.1. pirkimo procedūrose kaip tiekėjas dalyvauja asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos
giminystės ar svainystės ryšiais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;
2.2. aš arba asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais:
2.2.1. esu (yra) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens valdymo organų narys;
2.2.2. turiu(-i) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens įstatinio kapitalo dalį arba
turtinį įnašą jame;
2.2.3. gaunu(-a) iš pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens bet kokios rūšies
pajamų;
2.3. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų.
3. Man išaiškinta, kad:
3.1. asmenys, susiję su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra:
sutuoktinis, seneliai, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai, vaikaičiai, broliai, seserys ir jų
vaikai, taip pat sutuoktinio tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai;
3.2. pirkimo vykdytojui gavus pagrįstos informacijos apie tai, kad galiu būti patekęs į intereso
konflikto situaciją ir nenusišalinau nuo su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo, pirkimo
vykdytojo vadovas ar jo įgaliotasis atstovas sustabdo mano dalyvavimą su atitinkamu pirkimu susijusių
sprendimų priėmimo procese ar jo stebėjime ir atlieka mano su pirkimu susijusios veiklos patikrinimą.
Pirkimo vykdytojas, nustatęs, kad patekau į interesų konflikto situaciją, pašalina mane iš su atitinkamu
pirkimu susijusių sprendimų priėmimo proceso ar jo stebėjimo. Jei nustatoma, kad į interesų konflikto
situaciją patekau atlikdamas stebėtojo funkcijas, pirkimo vykdytojas apie mano atžvilgiu priimtą
sprendimą informuoja instituciją ar įstaigą, įgaliojusią mane stebėtojo teisėmis dalyvauti viešojo
pirkimo komisijos posėdžiuose;
____________________

(pareigos)

____________________

(parašas)

________________

(vardas ir pavardė)

Panevėžio socialinių paslaugų
centro viešųjų pirkimų
organizavimo tvarkos aprašo
6 priedas
____________________________________________________________________________
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

___________________________________________________________________________
(asmens vardas ir pavardė, pareigos)

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS
20__ m.________________ d.
___________ _________
(vietovės pavadinimas)

Būdamas ______________________________________,
(pareigų pavadinimas)

1. Pasižadu:
1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą su
pirkimu susijusią informaciją, kuri man taps žinoma, atliekant _____________________ pareigas;
(pareigų pavadinimas)

1.2. man patikėtus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės
su jais susipažinti ar pasinaudoti;
1.3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų.
2. Man žinoma, kad su pirkimu susijusią informaciją, kurią Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų
su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos numato teikti pirkimo procedūrose
dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims, galėsiu teikti tik įpareigotas pirkimo komisijos ar
perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens. Konfidencialią informaciją galėsiu
atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.
3. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:
3.1. informacija, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas, ir jos atskleidimas nėra privalomas
pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
3.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Viešųjų pirkimų įstatymo ir
kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos nenumato teikti pirkimo procedūrose
dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims;
3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems
šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.
4. Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti perkančiajai organizacijai ir
tiekėjams padarytus nuostolius.

___________________

____________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Panevėžio socialinių paslaugų
centro viešųjų pirkimų
organizavimo tvarkos aprašo
7 priedas
TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA Nr.__
20__ m. ________ ___ d. Panevėžys
1. Pirkimo objekto ar jo dalies pavadinimas ir trumpas aprašymas:
2. Pirkimo iniciatorius:

Pirkimo organizatorius:

3. Tiekėjų apklausos būdas

Žodinis / Rašytinis/CVP IS

4. Duomenys
apie apklaustą
tiekėją

4.1. Pavadinimas

4.2. Adresas, telefonas
ar kt.
4.3.Pasiūlymą pateikusio asmens
pareigos, vardas ir
pavardė
5. Pasiūlymo pateikimo data
6. Pasiūlymų priėmimo terminas
Kainos pateiktos komerciniuose pasiūlymuose.
7. Pasiūlytų prekių,
Planuojamas pirkti
paslaugų ar darbų
kiekis per metus
pavadinimas ir
charakteristikos
8. Bendra pasiūlyta kaina
9. Laimėjusiu pripažinto tiekėjo
(rangovo) pavadinimas
10. Taisyklių punktas (-ai), kurio
pagrindu priimamas sprendimas

Pirkimo iniciatorius
Pirkimo organizatorius

kaina

kaina

kaina

Panevėžio socialinių paslaugų
centro viešųjų pirkimų
organizavimo tvarkos aprašo
8 priedas
PIRKIMO ORGANIZATORIAUS ___________________ PER _______ METŲ ___ KETVIRTĮ
(vardas, pavardė)
(metai)
(ketvirtis)
VYKDYTŲ PIRKIMŲ ATASKAITA

Eil.
Nr.

Prekės, paslaugos
ar darbų kodas
pagal Bendrąjį
viešųjų pirkimų
žodyną (BVPŽ)

BVPŽ kodo
pavadinimas /
Pirkimo
pavadinimas

1

2

3

Sudarytos (-ų)
Sudarytos (-ų)
sutarties (-čių)
sutarties (-čių)
vertė (suma) (Eur vertė (suma) (Eur
be PVM)
su PVM)

4

5

Sudarytų
sutarčių
skaičius
(vnt.)

6

Nesudarytos
Nesudarytų
(-ų) sutarties
sutarčių
(-čių) vertė
Pastabos*
skaičius
(suma) (Eur su
(vnt.)
PVM)

7

8

9

* Pastabos :
1) ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio nuostatus;
2) ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros,
atliekančios centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas (CPO), elektroniniu katalogu;
3) ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai;
4) ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis;
5) ar pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi;
6) kita informacija.

Parengė (pirkimų organizatorius)

Panevėžio socialinių paslaugų
centro viešųjų pirkimų
organizavimo tvarkos aprašo
9 priedas
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 20___ M. PLANO RENGIMO PROCEDŪROS PATIKROS LAPAS
20__ m._____________ d. Nr. ______
____________________
(vieta)

I DALIS
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

4.
5.

ĮVERTINIMAS
Taip / Ne /
Nenustatyta

TIKRINIMO OBJEKTAS
Visi Iniciatoriai pateikė prekių, paslaugų ir darbų įsigijimo pagrindimą.
Visi Iniciatoriai pateikė rinkos tyrimų duomenis ir rezultatus.
Numatomos pirkimų vertės skaičiuotos, vadovaujantis Viešųjų pirkimų
įstatymo 5 str. ir 2017-06-27 VPT direktoriaus įsakymu Nr. 1S-94 patvirtinta
Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika.
Į pirkimų planą įtraukta informacija apie planuojamus atlikti pirkimus,
nurodytus Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje.
Visi planuojami atlikti pirkimai, nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 10
straipsnyje, atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje nustatytus
kriterijus.

(už pirkimų planavimą
atsakingo asmens pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Pildo prevencinę pirkimų kontrolę atliekantis asmuo
Pritariu
Nepritariu
Tikrinimo pastabos ir išvada*
_______________________________________________________________________________________

Pastabos pridedamos
(prevencinę pirkimų kontrolę
atliekančio asmens pareigos)
(parašas)
(vardas ir pavardė)
(data)

II DALIS
Eil.
TIKRINIMO OBJEKTAS
Nr.
1.
Viešųjų pirkimų suvestinė buvo paskelbta CVP IS iki kovo 15 d.
________________________
(už pirkimų planavimą
atsakingo asmens pareigos)

_______________
(vardas ir pavardė)

_______
(parašas)

ĮVERTINIMAS
Taip / Ne

_______________
(data)

Pildo prevencinę pirkimų kontrolę atliekantis asmuo
Pritariu
Nepritariu
Tikrinimo pastabos ir išvada*
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Pastabos pridedamos
(prevencinę pirkimų kontrolę
atliekančio asmens pareigos)
(parašas)
(vardas ir pavardė)
(data)

*Skiltyje Tikrinimo pastabos ir išvada prevencinę pirkimų kontrolę atliekantis asmuo gali nurodyti, kad pildomas
patikros lapo priedas, kuriame pateikiamos visos tikrinimo pastabos ir išvada. Priedo lapo viršuje turi būti nurodytas
patikros lapo pavadinimas. Patikros lapo priedą pasirašo prevencinę pirkimų kontrolę atliekantis asmuo.

Panevėžio socialinių paslaugų
centro viešųjų pirkimų
organizavimo tvarkos aprašo
10 priedas
ATVIRO KONKURSO PROCEDŪROS PATIKROS LAPAS
20__ m._____________ d. Nr. ______
________________
(vieta)
Pirkimo pavadinimas
Pirkimo objektas prekės / paslaugos / darbai
Pirkimo būdo pavadinimas
Numatoma pirkimo vertė

Eil. Nr.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
14.1.
14.2.

14.3.
14.4.

15.

TIKRINIMO OBJEKTAS
Komisijos pirmininkas, kiekvienas narys, pirkimų organizatorius ir ekspertas
prieš pradėdami darbą pasirašė nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo
pasižadėjimą.
Parengti pirkimo dokumentai patvirtinti perkančiosios organizacijos vadovo ar
įgalioto asmens.
Skelbimas apie pirkimą ir skelbimo priedai patvirtinti perkančiosios
organizacijos vadovo ar įgalioto asmens.
Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS.
Pirkimo dokumentai paskelbti kartu su skelbimu CVP IS.
Pirkimo dokumentai pateikti tiekėjams tiesiogiai (jei neįmanoma pateikti CVP
IS priemonėmis).
Pirkimo dokumentų patikslinimai patvirtinti perkančiosios organizacijos
vadovo ar įgalioto asmens.
Skelbimas dėl informacijos patikslinimo patvirtintas perkančiosios
organizacijos vadovo ar įgalioto asmens.
CVP IS paskelbtas skelbimas dėl informacijos patikslinimo.
Pirkimo dokumentų patikslinimai paskelbti CVP IS.
Informacija skelbime (-uose) tapati informacijai, pateiktai kituose pirkimo
dokumentuose.
Į prašymus paaiškinti pirkimo dokumentus atsakyta ne vėliau kaip likus 6
dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Vokai su pasiūlymais registruoti eilės tvarka pagal jų gavimo laiką (netaikoma
elektroninių pirkimų atveju).
Vokų su pasiūlymais plėšimo Komisijos posėdyje patikrinta, ar:
pasiūlymas pateiktas užklijuotame voke (ekonominio naudingumo vertinimo
kriterijaus atveju – vokuose) (netaikoma elektroninių pirkimų atveju);
patikrinta, ar pasiūlymo (su priedais) lapai sunumeruoti, susiūti ir paskutinio
lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas
tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra) ir pasiūlymą
sudarančių lapų skaičius (netaikoma elektroninių pirkimų atveju);
pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas;
pasiūlymų paskutinio lapo antrojoje pusėje pasirašė posėdyje dalyvaujantys
Komisijos nariai (netaikoma, kai pasiūlymas perduodamas elektroninėmis
priemonėmis).
Patikrinta, ar pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos duomenis.

VERTINIMAS
Taip / Ne /
Netaikoma

(už patikros lapo pildymą
atsakingo asmens pareigos

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Pildo prevencinę pirkimų kontrolę atliekantis asmuo
Pritariu
Nepritariu

Tikrinimo pastabos ir išvada*
____________________________________________________________________________________

Pastabos pridedamos
(prevencinę pirkimų kontrolę
atliekančio asmens pareigos)
(parašas)
(vardas ir pavardė)
(data)

Panevėžio socialinių paslaugų
centro viešųjų pirkimų
organizavimo tvarkos aprašo
11 priedas
Panevėžio socialinių paslaugų centras
PRAŠYMAS
Prekių, paslaugų, darbų užsakymui
(nereikalinga išbraukti)

20__m._____________mėn. ___d.

Perkamo objekto
Galimi tiekėjai (gali
pavadinimas (gali būti
būti
nurodoma/nenurodoma - nurodyti/nenurodyti)
atlikimo terminai,
techninės
eksploatacinės, kitos
savybės)

1

2

Kiekis /
apimtys

Siūlomi minimalūs
tiekėjų
kvalifikaciniai
reikalavimai
(gali būti
nurodyti/nenurodyti)

Orientacinė
pirkimo vertė
Eur su PVM

3

4

5

Pirkimo objekto užsakymo reikalingumo pagrindimas ________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Pirkimo iniciatorius____________________________________________________________
(pareigos, vardas pavardė, data)

