
                   Kėdainių r. Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė“  
                   viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, 

                                                  atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo 

                   4 priedas 

 

PARAIŠKA REGISTRUOTA 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR TURTO 

SKYRIUJE 

20    -      -       Nr.  

 

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ  MOKYKLA-DARŽELIS ,,OBELĖLĖ” 

 

 

(Nurodomas pirkimo pavadinimas) 

 

VIEŠOJO PIRKIMO PARAIŠKA  

 

20     -    -       

 

Eil.

Nr. 

Informacija apie pirkimą 

1. Pirkimo objekto aprašymas 

 

(Nurodomas reikalingas prekių, paslaugų ar darbų 

kiekis ir apimtys) 

2. Pirkimo būdas  

 

 

3. Planuojama pirkimo vertė (su 

visais privalomais mokesčiais ir 

visais galimais sutarties pratęsimais)  

_____________________________ Eur su PVM 

4. Finansavimo šaltinis 

 

(  ) Valstybės biudžeto lėšos  

(Nurodyti programos ir priemonės pavadinimus 

ir kodus); 

(  )Europos Sąjungos (Europos ekonominės 

erdvės) lėšos  

(Nurodyti projekto pavadinimą, numerį, 

programos ir priemonės pavadinimus ir kodus) 

5. Paslaugų suteikimo, prekių 

pristatymo ar darbų atlikimo 

terminai  

(Nurodyti paslaugų teikimo, prekių pristatymo ar 

darbų atlikimo terminus (dienomis arba mėnesiais, 

arba metais)) 

6. Numatoma sutarties trukmė (arba metais, arba mėnesiais) 

 

7. Tiekėjų kvalifikacijos 

reikalavimai. 

(būtina nurodyti kvalifikacinius reikalavimus 

tiekėjo specialistams). 

Reikalavimai kvalifikacijai: Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai: 

7.1.   

7.2.   
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7.3.   

8. Pasiūlymų vertinimo kriterijus 

 

Pasiūlymų vertinimo kriterijus: 

□ kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį; 

□ sąnaudas, kurios apskaičiuojamos pagal 

gyvavimo ciklo sąnaudų metodą; 

□ kainą. 

9. Jei pasirenkamas Tiekėjų pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai, 

nurodomi ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir jų parametrai: 

Kriterijus: Kriterijaus parametrai: 

9.1.   

9.2.   

9.3.   

10. Prekių, paslaugų ar darbų 

įsigijimas iš centrinės 

perkančiosios organizacijos (CPO 

katalogo) 

□ taip; 

□ ne  

Jeigu ne, nurodomas motyvuotos priežastys 

neatlikti CPO kataloge siūlomų prekių, paslaugų 

ar darbų pirkimo  

11. Ar bus perkama iš socialinių 

įmonių, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo 23 ar 24 straipsnio 

nuostatomis  

□ taip; 

□ ne  

 

12. Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

būdas ir dydis: 

1. Garantija; 

2. Bauda 

Nurodoma, ar reikalaujamas sutarties įvykdymo 

užtikrinimas, jei taip – užtikrinimo būdas ir dydis 

(suma ir procentai)  

13. Pridedama:  

1) techninės specifikacijos projektas (pateikiamas tik viešai skelbiamiems pirkimams); 

2) kvietimo projektas (pateikiama, kai pirkimas atliekamas apklausos būdu); 

3) numatomų pakviesti dalyvauti pirkimo procedūrose tiekėjų sąrašas (pateikiama, 

kai pirkimas atliekamas apklausos būdu) 

 

PIRKIMO INICIATORIAUS / ORGANIZATORIAUS DEKLARACIJA 

 

Patvirtinu, kad: 

1) pirkimo objekto rinka išanalizuota; 

2) rinkos kainos įvertintos, nustatant numatomą pirkimo sutarties vertę; 

3) kvalifikaciniai reikalavimai pagrįsti, proporcingi pirkimo sąlygoms ir dirbtinai neriboja galimą 

konkurenciją; 

4) įsigyjamam pirkimo objektui nustatytų reikalavimų visumą atitinka bent trijų skirtingų 

gamintojų / tiekėjų siūlomos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai (netaikoma, kai 

rinkoje yra tik vienas tiekėjas); 

5) techninės charakteristikos (parametrai) nustatytos įvertinus būtinus poreikius.  
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1-as Pirkimo iniciatorius / organizatorius 

 

..............…………………         …………………...................                   ...................................... 

 (pareigos)  (vardas, pavardė)   (parašas, data) 

 

2-as Pirkimo iniciatorius / organizatorius (pildoma, jei pirkimą vykdo skirtingi ministerijos 

struktūriniai padaliniai) 

..............…………………         …………………...................                   ...................................... 

 (pareigos)  (vardas, pavardė)   (parašas, data) 

 

SUDERINTA  

Direktorius 

 

 


