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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 18 straipsnio I dalimi, 29

straipsnio 8 dalies 2 punktu ir atsiZvelgdama iVieiqjq pirkimq gairiq perkandiosios organizacijos

vadon-ri, patvirtintq VieSqjq pirkimq tamybos direktoriaus 201 1 m. gruodZio 30 d. isakymu Nr. 1S-

204, 6.1. papunkti ir 7 punkt4, Perkandirjq organizacijq pirkimq organizavimo ir vidaus kontrolds

rekomendacijq, pawirtintq VieSqlq pirkimq tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkridio 30 d. isakymu

Nr. 15-174 ,,Del perkandiqiq organizacijq vie5qiq pirkimq organizavimo ir vidaus kontroles

rekomendacijq pawirtinimo", 9.4. papunkti:

1. Tv i r t i n u AnykSdiq rajono savivaldybes administracijos vie3qiq pirkimq organizavimo

tvarkq (pridedama).

2.Pri p aZis t u netekusiu galios Anyk5diq rajono savivaldybes administracijos

direktoriaus 2014 m. gruodZio 22 d. isakym4 Nr. 1-Al-834 ,,Del Anyk3diq rajono savivaldybes

administracijos vie5qlq pirkimq organizavimo tvarkos patvirtinimo".

Sis isakymas gali b[ti skundZiamas Lietuvos Respublikos administraciniq bylq teisenos

istatymo nustatyta tvarka.
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PATVIRTINTA
Anyk5diq rajono savivaldybes
administraciios direktoriaus
)tili ^.-lii-7 ;. i'."ky-' Nr. t-N-47/

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Anyk5diq rajono savivaldyb€s administracijos vieSqiq pirkimq organizavimo tvarka (toliau

- Tvarka) reglamentuoja Savivaldybes administracijos (oliau - Perkandioji organizacija)
numatomq rykdyti prekiq, paslaugq ir darbq vie5qiq pirkimq (toliau - pirkimai) organizavimo,

iskaitant dokumentq rengim4, tvarkq, nustato vie5ojo pirkimo proced[rose dalyvaujandiq asmenq
funkcijas ir atsakomybg, kitus su Perkandiosios organizacijos numatomais vykdyti irlar rykdomais
pirkimais susijusius klausimus.

2. Planuodama, organizuodama ir atlikdama pirkimus, rykdydama pirkimo sutartis,
perkandioji organizacija vadovaujasi Vie5qiq pirkimq istatymu, kitais istatymais ir istatymo
iglvendinamaisiais teises aktais, Tvarka, Anyk5diq rajono savivaldyb0s administracijos
supaprastintq vie5qiq pirkimq taisyklemis (toliau - Taisykles) ir kitais perkandiosios organizacijos
priimtais teises aktais.

3. Tvarkoje vartojamos s4vokos:
3.1. Pirkimq organizavimas - Perkandiosios organizacijos vadovo veiksmai kuriant sistemQ,

apimandi4 atsakingq asmenq paskyrim4, jq funkcijq, teisiq, pareigq ir nustatymq atsakomybes, kuria
siekiama tinkamo pirkimq ir pirkimq sutardiq vykdymo, racionaliai naudojant tam skirtas le5as ir
ZmogiSkuosius iSteklius.

3.2. Pirkimq iniciatorius - Perkandiosios organizacijos strukhlrinio padalinio/teritorinio
padalinio (filialo) vadovas arba ji pavaduojantis asmuo, specialistas, tiesiogiai pavaldus
administracijos direktoriui, Strateginio veiklos plano priemones vykdltojas arba atskiro projekto
rykdytojas, atsakingas uZ projektui igyvendinti, priskirtoms funkcijoms rykdlti reikalingq pirkimq
planavim4 konkrediq pirkimq, numatytrl pirkimq plane inicijavim4 sudarytq sutardiq rykdymo
kontrolg.

3.3. Pirkimo organizatorius - Perkandiosios organizacijos vadovo paskirtas valstybes
tamautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutarti, kuris Perkandiosios organizacijos nustatyta
tvarka organizuoja ir atlieka maZos vertes pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma
Vie5ojo pirkimo komisija.

3.4. Vielqjq pirkimq komisija (toliau - Komisija) - Perkandiosios organizacijos vadovo

fsakymu i5 ne maZiau kaip 5 asmenq sudaryta komisij4 kuri Perkandiosios organizacijos nustatyta
tvarka organizuoja ir atlieka pirkimus.

3.5. Prekiq, paslaugq ar darbq poreikio sqrabas (toliau - pirkimq sqraias) - pirkimq
iniciatoriaus parengta susisteminta informacija apie ateinandiais biudZetiniais metais reikalingas
pirkti prekes, paslaugas ir darbus, iskaitant ir vidaus sandorius (1 priedas).

3.6. YieSojo pirkimo paraiSka - Pirkimo iniciatoriaus parengtas ir konkre6iam pirkimui
rykdyi skirtas dokumentas (3 priedas).

3.7. Vie5qiq pirkimq registras - dokumentas (popieriuje ar skaitmenineje laikmenoje),
skirtas registruoti strukttrrinio padalinio atliktus pirkimus.

3.8. Pirkimq planas - Perkandios organizacijos parengtas ir pawirtintas einamaisiais
biudZetiniais metais planuojamq rykdyti prekiq, paslaugq ir darbq pirkimq s4raias.

3.9. Pirkimq suvestinG - Perkandiosios organizacijos parengta informacija apie visus
biudZetiniais metais planuojamus rykdyti pirkimus, i5skyrus maZos vertes pirkimus. Si informacija
kasmet iki kovo 15 dienos, o patikslinus pirkimq plan4 - nedelsiant, turi b[ti paskelbta CVP IS ir
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Perkandiosios organizacijos intemeto tinklalapyje (2 priedas).
4. Kitos Tvarkoje vartojamos pagrindines s4vokos yra apibreZtos Vie5qlq pirkimq istatyme,

kituose vie5uosius pirkimus reglamentuojandiuose teisds aktuose.
5. Pasikeitus Tvarkoje minimiems teises aktams, taikomos aktualios tq teises aktq redakcijos

nuostatos.

II SKYRIUS
VIESUJU PIRKIMU ORGANIZAVIMAS

6. Perkandiosios organizacijos reikmems reikalingq pirkti prekiq, paslaugq ar darbq poreiki
formuoja Perkandiosios organizacijos iniciatoriai. Kiekvienas iniciatorius ne veliau kaip iki
einamqlq metq vasario 20 dienos pagal I priede pateikt4 form4 Vie5qiq pirkimq ir hrto skyriui
pateikia pirkimq s4ra34 (raStu ir eleklroniniu paStu) apie einamiesiems metams planuojamq vykdyti
prekiq, paslaugq ir darbq vie5qii pirkimq.

7. Vie5qjq pirkimq ir turto skl,rius pagal pirkimo iniciatoriq pateikt4 informacij4 rengia ir ne
veliau kaip iki einamqjq metq kovo 15 dienos Perkandiosios organizacijos vador.ui teikia tvirtinti
pagal 2 priede pateikt4 form4 numatomq pirkti Perkandiosios organizacijos reikmems reikalingq
darbq, prekiq ir paslaugq einamqjq metq pirkimq plano projekt4.

8. Pirkimo organizacijos vadorui patvirtinus pirkimq plan4, pirkimq VieSqjq pirkimq ir turto
skyrius kasmet, ne veliau kaip iki kovo 15 dienos, CVP IS ir papildomai Perkandiosios
organizacijos intemeto tinklalapyje adresu www.anyksciai.lt skelbia tais metais planuojamq vykdyti
visq vie5qlq pirkimq (iSskyms maZos vertds ir Vie5qjq pirkimq istatymo 85 straipsnio 6 dalyje
nurodytq supaprastintq pirkimq) bei pirkimq, nustatltq VieSqiq pirkimq istatymo 10 straipsnio 5

dalyje, suvesting (toliau - suvestine).
9. Pirkimq planas keidiamas (tikslinamas) Perkandiosios organizacijos vadovo isakymu. UZ

pirkimq plano pakeitimus (patikslinimus) yra atsakingi Pirkimq iniciatoriai, kurie si[lym4 (ra5ti5kai
ir elektroniniu paitu) keisti (ikslinti) pirkimq plan4 pateikia VieSqlq pirkimq ir tu(o skyriui, kuris
rengia pirkimq plano pakeitimo (patikslinimo) projektq.

10. Perkandiosios organizacijos vadovui isakymu patvirtinus pirkimq plano pakeitim4
(patikslinimq), Vie3qjq pirkimq ir turto sk)dus privalo nedelsdamas patikslinti pirkimq suvestinE ir
jq paskelbti Sios Tvarkos 8 punkte nustatlta tvarka.

11. Pirkimq suvestine nekeidiama, jeigu d6l Perkandiosios organizacijos nenumatytrl
aplinkybiq i5kyla poreikis ypad skubiai vykdyti pirkimq suvestineje nenurody4 pirkimq arba kai
konkretaus pirkimo metu keidiasi informacija, kuri apie 5i pirkim4 nurodyta pirkimq suvestineje.

III SKYRIUS
VIESVJU PIRKIMU INICIJAVIMAS

12. Prekiq, paslaugq ar darbq pirkimo procedtiros pradedamos, jeigu pirkimas yra itrauktas i
tam tikrq metq Perkandiosios organizacijos numatomq rykdyti prekiq, paslaugq ir darbq pirkimq
plan4. Pirkimo iniciatorius del pirkimo, kuri rykdys Komisija/pirkimo organizatorius, pildo Tvarkos
3 priede patvirtint4 Vie5ojo pirkimo parai5kq.

13. Pirkimo iniciatorius 1Ta atsakingas uZ tai, kad pirkimq plane numatytas pirkimas biitg
inicij uotas nustat5rtu terminu.

14. Tuo atveju, kai inicijuojamas pirkimq plane nenumaq.tas pirkimas, vie5ojo pirkimo
parai5koje papildomai nurodomos prieZastys, del kuriq pirkimo nebuvo galima numatlti pirkimq
plano sudarymo metu.

15. Vie5ojo pirkimo paraiSka, pasiraiyta pirkimo iniciatoriaus ir suderinta su Perkandiosios
organizacijos Finansq ir apskaitos skyriaus vedeju, Vie5qlq pirkimq ir turto skyriaus vyriausiuoju
specialistu, atsakingu uZ pirkimus, bei AnykSdiq rajono strateginiame veiklos plane numatltu
priemones koordinatoriumi, teikiama Perkandiosios organizacijos vadouri, kuris leidZia organizuoti
pirkim4. Administracijos direktoriaus pavaduotojas paveda pirkimq atlikti Komisijai/pirkimo
organizatoriui.

16. Pirkimo iniciatorius suderint4 vieSojo pirkimo parai5k4 pateikia Vie5qiq pirkimq ir turto
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skyriui.
17. Vie5ojo pirkimo parai5k4 ir technines specifikacijos projektq (iSskyrus maZos vertes ir

Vie5qjq pirkimq istatymo 85 straipsnio 6 dalyje nurodl.tq supaprastintq pirkimq) rengia pirkimo
iniciatorius. Parengtas techninds specifikacijos projektas pateikiamas Vie5qjq pirkimq ir turto
skyriui, kuris ji paskelbia Informacijos apie planuojamus vykdyi pirkimus skelbimo CVP IS
tvarkos apra5o III skyriuje nustatyta tvarka. Gautas pastabas del pirkimo technines specifikacijos
projekto nagrineja ir rengia iSvadas Vie5qjq pirkimq ir turto skyrius. Pirkimo iniciatorius Vie5qjq
pirkimq ir turto skyriq konsultuoja tais klausimais, kuriems reikalingos specialios Zinios.

18. Perkandioji orgnizacija apie priimtq sprendimq del technines specifikacijos nedelsdama
ra5tu informuoja pastabas ir pasitilymus pateikusius suinteresuotus asmenis CVP IS priemonemis.

IV SKYRII]S
vrEsuJU PTRKTMU VYKDYMAS

19. Pirkimus rykdo Perkandiosios organizacijos vadovo isakymu pagal Vie5qjq pirkimq
istatymo 16 straipsni sudaryta nuolatind Vie5rjq pirkimq komisija./pirkimo organizatoriai pagal
Tvark4.

20. Specifiniams pirkimams, Perkandiosios organizacijos vadovo isakymu sudaroma atskira
komisija.

21. Pirkimo dokumentus pagal pirkimo iniciatoriaus parengl4 ir Perkandiosios organizacijos
vadovo patvirtint4 paraiSk4 bei techning specifikacij4 rengia Komisija./pirkimq organizatorius. UZ
dokumentq teisingum4 atsako Komisija./pirkimo organizatorius.

22. Rengdami pirkimo dokumentus, Komisija./pirkimo organizatorius turi teisg gauti i5
pirkimo iniciatoriaus ir kitq Perkandiosios organizacijos darbuotojq vis4 informacij6 reikaling4
pirkimo dokumentams parengti ir pirkimo proceduroms atlikti.

23. Pirkimo organizatorius maZos vertes pirkimus lykdo, kai numatomos sudaryti pirkimo
sutarties verte nevir5ija 15 000 eurq be PVM. Numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertei viriijant
15 000 eury be PVM, pirkim4 rykdo Komisij4 jeigu perkandiosios organizacijos vadovas
nenusprendZia kitaip. Komisija dirba pagal jq sudariusios Perkandiosios organizacijos patvirtintq
darbo reglamentq, yra jai atskaitinga ir vykdo tik ra5tiSkas jos uZduotis bei ipareigojimus. UZ
Komisijos veiksmus atsako j4 sudariusi Perkandioji organizacija. Komisijq pirmininkais, jq nariais,
pirkimo organizatoriais skiriami nepriekaiStingos reputacijos asmenys.

24. Jeigu pirkimo objektas yra sudetingas, o pasitilymams nagrineti ir vertinti reikia specialiq
Ziniq, I Komisij4 perkandiosios organizacijos vadovo sprendimu itraukiami ekspertai, nesantys
Komisijos nariais.

V SKYRIUS
vIESoJo PIRKIMo pRocEDURosE DALYVAUJANcIU ASMENV FUNKCTJOS

IRATSAKOMYBT

25. Pirkimo iniciatorius:
25.1. nustato prekiq, paslaugq ir darbq poreiki;
25.2. pirkimo procediroms atlikti pildo vie5ojo pirkimo parai5kq;
25.3. teikia konsultacijas Vie5qjq pirkimq ir turo skyriui, kai reikia specialiq Ziniq

atsakymams parengti;
25.4. atlieka tiekejo sutartiniq isipareigojimq vykdymo, kontrolg, priZiiiri prekiq, paslaugq ir

darbq atitikties pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams laikym4si;
25.5. informuoja Perkandiosios organizacijos vadov4 bei Strateginio veiklos plano priemones

koordinatorirS apie pirkimo sutarties rykdymo eig6 esant netinkamam sutartiniq isipareigojimq
vykdymui teikia pasiulymus del iSkilusiq problemq sprendimo ar sutarties nutraukimo inicijavimo;

25.6. vertina ir inicijuoja siUlymus del pirkimo sutartiq galiojimo pratgsimo, keitimo, nutraukimo
ar pirkimo sutarties numatltq prievoliq uZtikrinimo bfidq taikymo;

25.7. rengia pretenzijq projektus kitai sutarties Saliai del netinkamo sutarties vykdymo;
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25.8. rengia sutadiq susitarimq del pirkimo sutardiq galiojimo terminq pratgsimo, sutardiq
pakeitimq projektus beijuos derina Perkandiosios organizacijos vadovo patvirtinta tva*a;

25.9. kartu su VieSqjq pirkimq ir turto skyriumi rengia kreipimqsi I Vie5qjq pirkimq tamyb4 del
pirkimo procedury nutraukimo, sutarties s4lygq pakeitimo, kai reikalingas Vieiqiq pirkimq tamybos
sutikimas.

26. Pirkimo organizatorius:
26. I . atlieka maZos vertes pirkimo proceduras Taisyklese numatytais b[dais ir tvarka;
26.2. pildo Perkandiosios organizacijos vadovo pawirtint4 tiekejo apklausos parym4 ir j4

uZregistruoja pirkim4 inicijarusio padalinio vieSqjq pirkimq registre. Visos Tiek€jo apklausos paZymos

saugomos pirkim4 atlikusiame skyriuje;
26.3. ne vdliau kaip per 5 darbo dienas, informuoja Vie5qjq pirkimq ir turto skyriq apie ivykdyte

pirkimq sudaryq suarti.
27. Komisija veikia vadovaudamasi Anyk5diq rajono savivaldybes administracijos

supaprastintomis vie5qjq pirkimq taisykl6mis ir Vie5qjq pirkimq komisijos darbo reglamentu.
28. Tiekejq pretenzijas nagrineja pirkimq vykdanti komisija, kuri vadovaujasi VieSqiq

pirkimq istatymu, supaprastintomis vie5qjq pirkimq taisyklemis, komisijos darbo reglamentu.
29. Prie5 pradedami darb4, visi vie5ojo pirkimo komisijos nariai, pirkimo organizatoriai ir

ekspertai turi pasiraiyti ne5ali5kumo deklaracij4 ir konfidencialumo pasiZadej imq. Thip pat Sie
asmenys turi susipaZinti su EtiSko elgesio vie5uosiuose pirkimuose mokom4ia priemone, patvirtinta
Vie5qlq pirkimq tamybos direktoriaus 2010 m. rugsejo 7 d. isakymu Nr. lS-135 ir paskelbta VieSqiq
pirkimq tamybos intemeto svetain€je www.vpt.lt . http://www.vpt.ltlrtmp8/dtd/etika.php.

30. Perkandioji organizacija Vie5qjq pirkimq tamybai per 30 dienq, pasibaigus ataskaitiniams
kalendoriniams metams pateikia visq per kalendorinius metus atliktq pirkimq ataskaitq uZ:

30.1 . pirkimus kai pagal preliminariqsias pirkimo sutartis sudaromos pagrindines sutartys;
30.2. supaprastintus pirkimus, atliktus pagal Sio istatymo 9l straipsnio reikalavimus;
30.3. maios vertes pirkimus.
31. UZ Tvarkos 30 punkte minetos ataskaitos pildym4 bei pateikim4 Vie5qiq pirkimq tamybai

atsakingas VieSqiq pirkimq ir turto skyrius.
32. Perkandioji organizacija savo tinklalapyje informuoja apie vykdom4 bet kuri pirkim4

(iskaitant maZos vertes pirkimus), taip pat nustatytq laimdtojq ir ketinim4 sudaryti bei sudarytq
pirkimo sutarti. Informacij4 kart4 i menesi atnaujina Vie5qiq pirkimq ir turto skyrius, perduodamas
jq skyriui, atsakingam uZ informacijos skelbim4 Savivaldybes interneto svetaineje.

VI SKYRIUS
VIESOJO PIRKIMO SUTARdIU SUDARYMAS, KEITIMAS BEI JU VYKDYMO

KONTROLE

33. Vie5qlq pirkimq ir turto sk)T ius informuoja Pirkimo iniciatoriq bei strateginio veiklos
plano priemones koordinatoriq apie nustatyt4 laimetoj4 bei sudaryt4 sutarti.

34. Pirkimo sutardirl vykdym4 kontroliuoja Pirkimo iniciatorius.
35. Sutarties vykdymo kontrole pasibaigia:
35.1. ivykdZius visus sutartyje numatyhrs Saliq isipareigojimus;
35.2. gavus atitinkamq lsiteisejusi teismo sprendim4 (nutarti) del sutarties nutraukimo ar Saliq

pasiraiyq susitarim4 del sutarties nutraukimo.
36. Kilus Saliq gindui, t.y. Salims neparrykus susitarti del sutarties dalyko ar jos rykdymo

sqlygq taikiu biidu, pirkimo iniciatorius apie tai prane5a Perkandiosios organizacijos vadovui bei
Strateginio veiklos plano priemones koordinatoriui. Teises, personalo ir civilines metrikacijos
skyriui pateikiami atitinkami dokumentai, susijQ su gindu. Gindai sprendiiami istatymo nustatlta
tvarka.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37. Perkandiosios organizacijos darbuotojai ga asmeniSkai atsakingi uZ jiems pavestq
funkcijq ir Sioje Tvarkoje nustat,.tq pareigq vykdymq, paZeidg Tvarkos nuostatas atsako teises aktq
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nustat,'ta tvarka.
38. Perkandiosios organizacijos atliekamq vie5qiq pirkimq kontrolg vykdo perkandiosios

organizacijos vadovo paskirtas asmuo, kuris analizuoja informacij4 apie perkandiosios organizacijos
rykdomus pirkimus, atlieka galimq rizikos veiksniq vertinimq. AtsiZvelgdamas i atlikto galimq
rizikos veiksniq ir perkandiosios organizacijos vykdomq pirkimq vertinimo rezultatus,
prevenciniam patikrinimui pasirenka ir suderina su perkandiosios organizacijos vadovu
rizikingiausius nepasibaigusius pirkimus arba atskirus jq etapus, apie tai raStu informuoja VieSojo
pirkimo komisija ivertina Siq pirkimq proced[ras.

39. Visi su pirkimu susijg dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentq ir archyl'r1

istatymo nustatyta tvarka.

aenrffirs
SKYRIUS

5



o:=

E

.q)

.o

.o

o
o

!

o.

q

uo

o

o

I'

L

hurl:r4 7 (y) eftsttuol htutl:t
h[h;orA's"lofplX,t orutl.tt

o snrJol?zl

solurlde r1$e1snu sofrralsrur
solurldy ruolru1 snq tnutl:td r

lJalrJIll] 3S

ssrrrc{elll3 snq seu:r1:rd
srdsltueuou

s?rxolellle snq seurl:rd :
n elel od] srluB

eq:u g1 oru,Qelsi hurl.rrd hlh;at

le8ed seuelarlle snq suurl:rd

lEJls I

(sreurrsSle:d ns) aulrul serusln
orurl:rd rf:epns sotueur

UA

srur^l5l eql? sl?
r1s1n) erTperd ourl:rd euelonuel

sps,r h11alqo ourrl:rd uruoluun
un3 I IAd

' apa,r ollalqo orurl:rd eruoleun
un:t'ht^d

sBrurulp0ql oo
" 

o1I5

leqrep

.JN'I!

FI
c.<
_.->a
rrr {
77)a

1<
at
<=

z>a<
<d
2s
,"
,NU

olai

(l

\

a.

\
B
a,
o

L

s

o

-|e\

selslsonu

a]

o

o.

!a

r-

\o

c.l

_l

_l
,l

__l
N

.:1 (,

.9-
E:'o\
.oJ :

_>t
.>'E
.n 9ll

trq)



t-) tr,,.*,.

z
X
a<
a).

o "t-1t:tf
tqz
!a

FZ
c,a

;<
i=z(,
L,Ja;

o
cr

o

irkimq iniciatorius

paslaugos, darbai
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lirrirno oui"t to apib[dinimas

!,.Irr",orn" ,nnimo objekto vert6, be PVM, EUR

[rrnuto.u pi.kimo objektq verte su PVM, EUR

f ,unuojurnu o,rkimo pradZia (tiksli data arba kewirtis)

kffin;*fi 
pirkimo sutarties trukm. (su

I ru*r.lx;#m*:lllie5qiq 
pirkimq istatvmo

l, pirr.i.^ tus atliekamas naudojantis CPo katalogu (+/-)

h*:ml=;;'|iekamas
CYP IS

k*t*:uil'fi H,il',TI;' 
ministerijos nusta!.i

irkimo b[das :

AK - Atviras konkursas,
- supaprastintas awiras konkursas,
- supaprastintas ribotas konkursas,
supaprastintos neskelbiamos derybos,

D -supaprastintos skelbiamos derybos
- apklausa
ta- pirkimas per CPO)

irkimo vykdyojas, Vie5qjq pirkimq komisija (K) /
irkimq organizatorius (O)t

(D

€.

o
d
N

3
o

o
l.J.o

!)

N



ANvKSaTU RAJoNo sAvrvALDyBns lomIxIstRACIJos

(Strukturinio padalinio pavadinimas)

AnykSdiq rajono savivaldybes administracijos
vie5qiq pirkimq organizavimo tvarkos 3 priedas

LeidZiu atlikti pirkimq:

(Ad m i n i st rac ij o s di re h or i us)
(paraias)

(data)

PARAISKA VIESAJAM PIRKIMUI

(data)

Pavedu pirkinq vykdyti

vieiqj4 pirkimq komisijai :

pirkim4 organizatoriui :...........

Administracijos direktoriaus pavaduotojas:

Pirkimo objekto pavadinimas

Prekiq kiekis, paslaugq ar darbq apimtys

Planuojama maksimali sutarties vert6, EUR (su PVM)

LeSq Saltinis (Savivaldybes biudieto leios Valsrybes
lelos, Fondq ar kitos leios)

Strateginio veiklos plano priemone
(Numeris ir pavadinimas)

Prekiq pristatymo ar paslaugq bei darbq atlikimo terminai
Prekiq pristatymo ar paslaugq bei darbq atlikimo terminq
pratgsimo galimybe
Pirkimo sutarties trukme
Pirkimo sutarties pratgsimo galimyb6
Pasillymo galiojimo uztikrinimo btidas ir dydis
Prekiq pristatymo ar darbq, paslaugq atlikimo vieta
Atsiskaitymo terminai ir tvarka



Specifiniai reikalavimai pirkimo objektui, tiekejq
kvafifikacijai (atestatai, serfirtkahi, paiynijimai ir kt.)
(reilalavimas ir patvirtinantis dokumentos)
SiDlomas pasi0lymq vertinimo kriterijus (maiiausia
kaina, ekonominis naudingumas), 7el si[loma vertinti
ekonomiSkai naudingiausio pasiiilymo kriterijumi -
ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir
parametrai, jq lyginamieji svoriai ir ve(inimo tvarka
Pagrindiniai darbai, kuriuos privales atlikti tiekejas tuo
aweju, jeigu darbq pirkimo sutardiai vykdyti pasitelkiami
subrangovai
PrieZastys, ddl kuriq pirkimas vykdomas neplanine tvarka
(ei reikia)
Kita reikalinga, reikSminga informacija (projektq
finansuojanti agentiira, finansavimo programa, projekto
numeris ir kt.)
PRIDEDAMA:
L Technine specifikacija
2. Planai, brdLiniai, projektai, darbq kiekiq Ziniara5diai
(ei reikia)
3. Sutarties projektas (eigu sutartis sudaroma raStu)

SUDERINTA:
Finansq ir apskaitos
skyriaus vedejas

Strateginio veiklos plano
priemones koordinatorius

VieSqiq pirkimq ir turto skyriaus
vyriausiasis specialistas

(paratas) (Data) (Vardas, pavarde)

(paraSas) (Vardas, pavardd)

(paraSas) (Data) (Vardas, pavardd)

(paratas) (Data) (Vardas, pavardi)

Pirkimq iniciatorius

(Data)

BENDRASIS
ir UKIO

SKYR'US



AnykSdiq rajono savivaldybes administracijos
vieSqiq pirkimq organizavimo warkos 4 priedas

TIEKEJU GANGOVU ATRANKOS PAZYMA

(data)

(paraias) (Data) (Vardas, pavarde)

* - pildomajeigu prisisrao.

SUDERINTA:
Finansq ir apskaitos skyriaus
veddjas

Strateginio veiklos plano
priemones koordinatorius

Vie5qjq pirkimq ir turto skyriaus
vyriausiasis specialistas

Oamias) (Data) (Vardas, pavarde)

(paraias) (tlata) (Vadas, pararde)

l. Pirkimo objektas:

2. Trumpas pirkimo objekto apra5ymas:

3. Pirkim4 organizuoja Pirkimo organizatorius: <.

4. Tiekejo atrankos biidas (nuoroda i
Taisykliq punkt4)

Apklausa ZodZiu

Apklausa ra.Stu

Taisykliq punktas

5. Duomenys
apie tiekejq

5.1. Pavadinimas
5.2. Adresas

5.3. Telefonas

5.4. PasiUlym4
pateikiandio asmens
pareigos, vardas pavardet

6. Pasiiilymo pateikimo data

7. Pasiiilymo priemimo terminas

8. Pavadinimas Kie-
kis

Pasiiillta kaina (EUR) su PVM

Vieneto Suma Vieneto Suma Vieneto Suma

9. Bendra pasi0l).ta kaina

10. Tinkamiausiu pripaZinto tiekejo
(rangovo) pavadinimas
1 l. Pastabos:

(para5as) (Vardas, pavardd)

Pirkimq organizatorius

(Data)


