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ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS.  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Perkančioji 
organizacija) viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 
parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – 

VPĮ), Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (toliau – Mažos vertės pirkimų aprašas), patvirtintu 
Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) direktoriaus 2017 metų (toliau – m.) birželio 28 dienos 

(toliau – d.) įsakymu numeriu (toliau – Nr.) 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarko aprašo 
patvirtinimo“, kitais viešuosius pirkimus (prekes, paslaugas, darbus) (toliau – Pirkimai) 
reglamentuojančiais teisės aktais bei Perkančiosios organizacijos direktoriaus (toliau – Direktorius) 
įsakymais. Pasikeitus aukščiau ir toliau Apraše minimiems teisės aktams, taikomos aktualios tų 
teisės aktų redakcijos. 

1.2. Aprašas nustato Perkančiosios organizacijos poreikių nustatymą, Pirkimų planavimą ir 
iniciavimą, pasirengimą Pirkimams, mažos vertės Pirkimų vykdymą, Pirkimo sutarties sudarymą ir 

įgyvendinimą, tiek, kiek to nereglamentuoja Aprašo 1.1. punkte nurodyti teisės aktai. 

1.3. Perkančioji organizacija, planuodama, organizuodama ir atlikdama Pirkimus, vykdydama 
Pirkimo sutartis, vadovaujasi Aprašu, Aprašo 1.1. punkte nurodytais teisės aktais ir kitais 
Direktoriaus įsakymais. 

1.4. Organizuojant ir vykdant Pirkimus turi būti racionaliai naudojamos Perkančiosios 
organizacijos lėšos ir Perkančiosios organizacijos darbuotojų laikas.  

1.5. Apraše vartojamos sąvokos: 
1.5.1. Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (toliau – CVP IS) - valstybės 

informacinė sistema, kurioje teikiami ir tvarkomi Pirkimų skelbimai ir ataskaitos; atliekamos 
Pirkimų procedūros; skelbiamos planuojamų atlikti Pirkimų suvestinės, Pirkimų dokumentai, 
viešojo Pirkimo–pardavimo sutartys, preliminariosios viešojo Pirkimo–pardavimo sutartys ir kita 
informacija apie Pirkimus; archyvuojami ir saugomi Pirkimų dokumentai; atliekami kiti 
įstatymuose nustatyti veiksmai; 

1.5.2. Komisija - Direktoriaus įsakymu, vadovaujantis VPĮ 19 straipsniu (toliau – str.), 

sudaryta grupė iš ne mažiau kaip 3 asmenų, kuri Aprašo nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka 

Pirkimus; 

1.5.3. Konfidencialumo pasižadėjimas - Komisijos nario, eksperto ar kito asmens rašytinis 

pasižadėjimas neteikti tretiesiems asmenims informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų šio 

įstatymo reikalavimams, visuomenės interesams ar pažeistų teisėtus Pirkimuose dalyvaujančių 

tiekėjų ir (ar) Perkančiosios organizacijos interesus (Aprašo 2 priedas);  

1.5.4. Mažos vertės pirkimas - supaprastintas Pirkimas, kai prekių ar paslaugų Pirkimo 
numatoma vertė yra mažesnė kaip 58 000 eurų (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų) (be 
pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM)), o darbų Pirkimo numatoma vertė mažesnė kaip 145 
000 eurų (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) (be PVM); supaprastintas Pirkimas, 
atliekamas toms atskiroms Pirkimo dalims, kurių bendra vertė yra mažesnė kaip 58 000 eurų 
(penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų) (be PVM) to paties tipo prekių ar paslaugų sutarčių vertės, 
o perkant darbus – mažesnė kaip 145 000 eurų (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) (be 



PVM). Jeigu numatoma Pirkimo vertė yra lygi tarptautinio Pirkimo vertės ribai ar ją viršija, 
Perkančioji organizacija užtikrina, kad bendra dalių vertė, atliekant mažos vertės ir kitų 
supaprastintų Pirkimų procedūras, būtų ne didesnė kaip 20 procentų (toliau – proc.) bendros visų 
Pirkimo dalių vertės; 

1.5.5. Neskelbiama apklausa – Pirkimo būdas, kai Perkančioji organizacija kreipiasi į 

tiekėjus, kviesdama pateikti pasiūlymus; 

1.5.6. Nešališkumo deklaracija - Komisijos nario, eksperto ar kito asmens pareiškimas 

raštu, kad jis nešališkas tiekėjams (Aprašo 1 priedas); 

1.5.7. Pasiūlymas - Perkančiosios organizacijos nustatytos formos dokumentas, kuriame 

tiekėjas raštu pateikia dokumentus ir kitus duomenis pagal Perkančiosios organizacijos Pirkimo 

dokumentuose nustatytas sąlygas. Pasiūlymas gali būti pildomas visais atvejais, privalomas - 

vykdant Pirkimą skelbiamos apklausos būdu (Aprašo 5 priedas); 
1.5.8. Pirkimo paraiška - Perkančiosios organizacijos nustatytos formos dokumentas, 

rengiamas Pirkimų iniciatorių konkrečiam mažos vertės Pirkimui vykdyti (Aprašo 3 priedas); 
1.5.9. Pirkimų iniciatoriai - Direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai, turintys teisę 

nurodyti poreikį įsigyti reikalingų prekių, paslaugų, darbų; 
1.5.10. Pirkimų organizatoriai – Direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai, kurie Apraše 

nustatytais atvejais organizuoja ir atlieka mažos vertės Pirkimus, kai jiems atlikti nesudaroma 

Komisija. Skiriant Pirkimų organizatorius, turi būti atsižvelgiama į jų ekonomines, technines, 

teisines žinias ir VPĮ bei kitų Pirkimus reglamentuojančių teisės aktų išmanymą; 

1.5.11. Pirkimų planas - Perkančiosios organizacijos nustatytos formos dokumentas, kuriame 

išdėstyti planuojami Pirkimai einamiesiems kalendoriniams metams (Aprašo 6 priedas); 

1.5.12. Pirkimų registracijos žurnalas – Perkančiosios organizacijos nustatytos formos 

dokumentas, skirtas registruoti Perkančiosios organizacijos per ataskaitinius metus atliktus Pirkimus 

(Aprašo 7 priedas); 

1.5.13. Skelbiama apklausa – Pirkimo būdas, kai Perkančioji organizacija apie atliekamą 

Pirkimą paskelbia CVP IS - užpildo skelbimą apie Pirkimą, vadovaudamasi VPT nustatyta tvarka; 

1.5.14. Tiekėjų apklausos pažyma - Perkančiosios organizacijos nustatytos formos 

dokumentas, aprašantis Pirkimo procedūras, kurį pildo Pirkimų organizatoriai. Atliekant Pirkimus 

naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) elektroniniu katalogu ar CVP IS, 

tiekėjų apklausos pažymą nepildoma (Aprašo 4 priedas); 

1.5.15. Kitos Apraše vartojamos sąvokos yra nustatytos VPĮ ir kituose Pirkimus 
reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

 
II SKYRIUS.  

PIRKIMŲ PROCESE DALYVAUJANTYS ASMENYS, 
JŲ FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖS 

 

 2.1. Pirkimų iniciatorių funkcijos: 

2.1.1. nuolat analizuoti reikalingų įsigyti prekių, paslaugų, darbų poreikį ir rengti laisvos 

formos prekių, paslaugų, darbų įsigijimo pagrindimą; 

2.1.2. atsakyti už kokybišką prekių, paslaugų, darbų techninių specifikacijų parengimą; 

2.1.3. įvertinti galimybę prekes, paslaugas, darbus pirkti naudojantis CPO elektroniniu 

katalogu; 

2.1.4. teikti Komisijai ar Pirkimų organizatoriams visą reikalingą informaciją Pirkimų 

dokumentų parengimui ir  procedūrų atlikimui; 

2.1.5. pildyti Pirkimo paraišką (Aprašo 3 priedas) Apraše numatytais atvejais.  

2.2. Pirkimų organizatorių funkcijos:  
2.2.1. vykdyti mažos vertės Pirkimų procedūras Mažos vertės Pirkimų apraše ir Apraše 

nustatyta tvarka; 
2.2.2. pildyti tiekėjų apklausos pažymą (Aprašo 4 priedas) ir rengti Pirkimų dokumentus 



vadovaujantis Mažos vertės Pirkimų apraše ir Apraše nurodytais reikalavimais;  
2.2.3. tam tikroje Pirkimo sutartyje nurodytam Pirkimų organizatoriui koordinuoti 

Perkančiosios organizacijos sudarytą Pirkimo sutartį: prižiūrėti numatytų įsipareigojimų vykdymą; 

prižiūrėti pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų bei prekių, paslaugų, darbų atitiktį Pirkimo 

sutartyje numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams; inicijuoti siūlymus dėl Pirkimo 

sutarčių pratęsimo, keitimo, nutraukimo ar teisinių pasekmių tiekėjui, nevykdančiam ar netinkamai 

vykdančiam Pirkimų sutartyje nustatytus įsipareigojimus; 

2.2.4. rengti Pirkimo sutarties projektą ir jį derinti Perkančiosios organizacijos nustatyta 

tvarka;  
2.2.5. konkrečiam Pirkimų organizatoriui Direktoriaus įsakymu turi būti pavesta: 
2.2.5.1. sudaryti metinį Pirkimų planą (Aprašo 6 priedas) ir iki einamųjų metų kovo 15 d. 

suderinti jį su Perkančiosios organizacijos buhalteriu bei pateikti tvirtinti Direktoriui. Pirkimų planą 
Pirkimų organizatorius rengia pasibaigus ataskaitiniams metams. Iki einamųjų metų kovo 30 d. 
Pirkimų organizatorius privalo paviešinti metinį Pirkimų planą Perkančiosios organizacijos 
interneto svetainėje; 

2.2.5.2. sudaryti Pirkimų registro žurnalą (Aprašo 7 priedas) ir iki einamųjų metų kovo 1 d. 
pateikti tvirtinti Direktoriui. Pirkimų registro žurnalą Pirkimų organizatorius rengia pasibaigus 
ataskaitiniams metams. Iki einamųjų metų kovo 15 d. Pirkimų organizatorius privalo paviešinti 
metinį Pirkimų registro žurnalą Perkančiosios organizacijos interneto svetainėje; 

2.2.5.3. užtikrinti Pirkimų procedūrų kontrolę, vidaus dokumentų priežiūrą, apskaitą bei 
archyvavimą; 

2.2.5.4. vadovaujantis VPĮ 86 str. 9 dalimi, skelbti CVP IS laimėjusio dalyvio pasiūlymą, 
sudarytą Pirkimo sutartį, sutarties priedus, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus; 

2.2.5.5. per 30 d. nuo ataskaitinių kalendorinių metų pabaigos VPT nustatyta tvarka pateikti 
visų per kalendorinius metus atliktų Pirkimų ataskaitą (Atn-3 ataskaita); 

2.2.5.6. atlikti kitus veiksmus, susijusius su Pirkimo procedūromis, jei jie neprieštarauja VPĮ 
ir kitiems Pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams; 

2.2.5.7. koordinuoti Pirkimų sutartis remiantis Aprašo 2.2.3. punktu, jei tam tikroje Pirkimo 
sutartyje nėra nurodytas atsakingas Pirkimų organizatorius; 

2.2.5.8. atlikti nuolatinę teisės aktų, reglamentuojančių Pirkimus ir jų pakeitimus, stebėseną ir 

pagal poreikį keisti ar papildyti Perkančiosios organizacijos Pirkimų organizavimo taisykles ar kitus 

Perkančiosios organizacijos Pirkimus reglamentuojančius teisės aktus; 

2.2.5.9. konkrečiam Pirkimų organizatoriui dėl tam tikrų pateisinamų priežasčių negalint 

atlikti Aprašo 2.2.5. punkte nurodytų funkcijų, Direktoriaus įsakymu laikinai paskiriamas kitas 

Pirkimų organizatorius, siekiant užtikrinti Aprašo 2.2.5. punkte nurodytų funkcijų įvykdymą. 
2.3. Pirkimų organizatoriai mažos vertės Pirkimą gali atlikti: 

2.3.1. jeigu numatomos sudaryti prekių ar paslaugų sutarties vertė neviršija 58 000 

(penkiasdešimt aštuonių tūkstančių) eurų be PVM; 
2.3.2. jeigu numatomos sudaryti darbų sutarties vertė neviršija 145 000 (šimtas keturiasdešimt 

penkių tūkstančių) eurų be PVM. 
2.4. Visais atvejais Pirkimų vykdymui gali būti, Aprašo 2.3. punkte nenurodytais atvejais – 

privalo būti sudaroma Komisija, kuri gali būti sudaroma vienam, keliems Pirkimams ar nuolatinė. 
2.5. Komisija sudaroma Direktoriaus įsakymu, vadovaujantis VPĮ 19 str. nuostatomis. 
2.6. Komisijos pirmininku, jos nariais bei Pirkimų organizatoriais skiriami asmenys turi būti 

nepriekaištingos reputacijos ir nešališki bei negali teikti jokios informacijos tretiesiems asmenims 
apie tiekėjų pateiktų pasiūlymų turinį, išskyrus LR teisės aktų nustatytus atvejus. Komisija veikia ją 
sudariusios Perkančiosios organizacijos vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus. Komisija dirba pagal 
ją sudariusios Perkančiosios organizacijos patvirtintą darbo reglamentą. 

2.7. Direktorius, Komisijos nariai, Pirkimų iniciatoriai ir Pirkimų organizatoriai prieš 
pradedant dalyvauti Pirkimų procedūrose, turi pasirašyti nešališkumo deklaraciją (Aprašo 1 priedas) 
ir konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo 2 priedas). 

2.8. Direktorius, Komisijos nariai, Pirkimų iniciatoriai ir Pirkimų organizatoriai prieš 



pradedami eiti atitinkamas pareigas, vadovaujantis 1997 m. liepos 2 d. LR viešųjų ir privačių 
interesų derinimo įstatymu Nr. VIII-371, privalo, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 
nustatyta tvarka, per 30 d. nuo jų išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos, 
elektroninėmis priemonėmis pateikti privačių interesų deklaraciją. Nepateikę deklaracijų asmenys 
negali dalyvauti Pirkimuose ir turi būti atšaukti iš atitinkamų pareigų. 
 

III SKYRIUS. 
PIRKIMŲ PLANAVIMAS, INICIAVIMAS, PASIRENGIMAS JUOS VYKDYTI BEI 

PIRKIMŲ ĮFORMINIMAS 
 

3.1. Perkančiosios organizacijos Pirkimų iniciatoriai ateinantiems kalendoriniams metams 
numatomus Pirkimus planuoti pradeda einamųjų metų ketvirtą ketvirtį. Pirkimų iniciatoriai žodžiu 
ar raštu iki kiekvienų metų vasario 15 d. informuoja konkretų Pirkimų organizatorių, kuriam Aprašo 

2.2.5.1. punktu paskirta sudaryti metinį Pirkimų planą (Aprašo 6 priedas), apie reikalingų įsigyti 
prekių, paslaugų, darbų poreikį. Metinis Pirkimų planas sudaromas atsižvelgiant į numatytus 
biudžeto asignavimus atitinkamiems metams. 

3.2. Pirkimų organizatorius, remiantis Aprašo 2.2.5.1. punktu, pagal Pirkimų iniciatorių 
pateiktą informaciją, rengia metinį Pirkimų planą (Aprašo 6 priedas)  ir atlieka šiuos veiksmus: 

3.2.1. vadovaudamasis Pirkimų iniciatorių pateikta informacija, nurodytoms prekėms, 
paslaugoms, darbams atitinkamai priskiria Bendrajame viešųjų pirkimų žodyne (toliau – BVPŽ), 
patvirtintame Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. lapkričio 5 d. reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 
Dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos 2007 m. 
lapkričio 28 d. reglamento (EB) Nr. 213/2008, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 2195/2002 Dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno), nurodytus kodus ir tikslius 
pavadinimus; 

3.2.2. atsižvelgdamas į Aprašą ir Aprašo 1.1. punkte nurodytus teisės aktus, parenka 
tinkamiausius Pirkimo būdus ir numato Pirkimų įvykdymo terminą; 

3.2.3. vadovaudamasis VPĮ 5 str. ir Numatomo Pirkimo vertės nustatymo metodika, 
patvirtinta VPT 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1S-94 „Dėl numatomos viešojo pirkimo ir 
pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“, apskaičiuoja numatomų Pirkimų vertes be ir 
(ar) su PVM. 

3.3. esant poreikiui ar gavus informaciją iš Pirkimų iniciatorių apie nenumatytų prekių, 
paslaugų, darbų reikalingumą, atsakingas Pirkimų organizatorius peržiūri patvirtintą metinį Pirkimų 
planą (Aprašo 6 priedas) ir rengia jo tikslinimus, kuriuos teikia tvirtinti Direktoriui. Viešai 
paskelbto metinio Pirkimų plano nereikia keisti, jeigu dėl nenumatytų aplinkybių iškyla poreikis 
ypač skubiai vykdyti plane nenurodytą Pirkimą, kurio vertė yra mažesnė kaip 500 (penki šimtai) 
eurų be PVM. 

3.4. Pirkimo procedūra pradedama nuo kreipimosi į tiekėją ar nuo Pirkimo paraiškos pildymo. 
3.5. Perkančiosios organizacijos Pirkimų iniciatoriai ir Perkančiosios organizacijos buhalteris, 

pasibaigus ataskaitiniams metams, žodžiu ar raštu iki kiekvienų metų vasario 1 d. informuoja 
konkretų Pirkimų organizatorių, kuriam Aprašo 2.2.5.2. punktu paskirta sudaryti metinį Pirkimų 

registro žurnalą (Aprašo 7 priedas), apie per ataskaitinius metus įsigytas prekes, paslaugas, darbus. 
3.6. Pirkimų organizatorius, remiantis Aprašo 2.2.5.2. punktu, pagal Pirkimų iniciatorių ir 

buhalterio pateiktą informaciją, rengia metinį Pirkimų registro žurnalą (Aprašo 7 priedas)  ir atlieka 
šiuos veiksmus: 

3.6.1. vadovaudamasis Pirkimų iniciatorių pateikta informacija, nurodytoms prekėms, 
paslaugoms, darbams atitinkamai priskiria BVPŽ, patvirtintame Europos Parlamento ir Tarybos 
2002 m. lapkričio 5 d. reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 Dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos 2007 m. lapkričio 28 d. reglamento (EB) Nr. 
213/2008, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2195/2002 Dėl 
bendro viešųjų pirkimų žodyno), nurodytus kodus ir tikslius pavadinimus; 

3.6.2. nurodo tiekėjus, iš kurių prekės, paslaugos, darbai buvo įsigyti; 



3.6.3. atsižvelgdamas į Aprašą ir Aprašo 1.1. punkte nurodytus teisės aktus, parenka 
tinkamiausius Pirkimo būdus; 

3.6.4. vadovaudamasis VPĮ 5 str. ir Numatomo Pirkimo vertės nustatymo metodika, 
patvirtinta VPT 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1S-94 „Dėl numatomos viešojo pirkimo ir 
pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“, apskaičiuoja numatomų Pirkimų vertes be ir 
(ar) su PVM; 

3.6.5. nurodo sąskaitos-faktūros (toliau – SF) datą ir Nr. ar Pirkimo sutarties, jei tokia buvo 
sudaryta, datą ir Nr. bei jos trukmę; 

3.6.6. nurodo Pirkimo paraiškos (Aprašo 3 priedas) bei tiekėjų apklausos pažymos (Aprašo 4 
priedas), jei tokios buvo pildytos, datą ir Nr.; 

3.6.7. nurodo konkrečius Pirkimų iniciatorius, kurie iniciavo atitinkamą Pirkimą. 
 

IV. SKYRIUS. 
PIRKIMŲ PROCEDŪRŲ VYKDYMAS 

 
4.1. Pirkimų organizatoriai ar Komisija, kuriems pavesta atlikti konkretų Pirkimą, pagal 

pateiktą informaciją rengia Pirkimo dokumentus. Pirkimų organizatoriai ir Komisija rengdami 
Pirkimo dokumentus ir vykdydami Pirkimus privalo vadovautis Aprašu ir Aprašo 1.1. punkte 
nurodytais teisės aktais. 

4.2. Pirkimų organizatoriai ar Komisija, rengdami Pirkimo dokumentus, turi teisę konsultuotis 
su konkrečių Pirkimų iniciatoriais, kitais Perkančiosios organizacijos darbuotojais, siekiant 
išsiaiškinti prekių, paslaugų, darbų kiekį ar keliamus reikalavimus, kurie užtikrintų Perkančiosios 
organizacijos lūkesčių pateisinimą. Esant poreikiui, Pirkimų organizatoriai ar Komisija gali 
konsultuotis su atitinkamos srities specialistais, ekspertais (VPĮ 27 str.). 

4.3. Komisija ar Pirkimų organizatoriai, rengdami Pirkimo dokumentus, turi teisę gauti iš kitų 
Perkančiosios organizacijos darbuotojų visą informaciją, reikalingą Pirkimo dokumentams parengti 
ir Pirkimo procedūroms atlikti. 

4.4. Visi Komisijos posėdžiai turi būti protokoluojami, o posėdžio protokolas pasirašomas 
visų posėdyje dalyvavusių Komisijos narių. 

4.5. Jeigu Pirkimo objektas yra sudėtingas, o pasiūlymams nagrinėti ir vertinti reikia specialių 
žinių, Direktoriaus sprendimu gali būti pasitelkiami ekspertai ar kiti asmenys, nesantys Komisijos 
nariais. Nurodyti asmenys turi pasirašyti nešališkumo deklaraciją (Aprašo 1 priedas)  ir 
konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo 2 priedas), kurie saugomi konkretaus Pirkimo, kuriame 
ekspertai yra pasitelkiami, byloje. Pasitelkti asmenys pateikia savo nuomonę ar rekomendaciją, 
tačiau galutinį sprendimą priima Komisija. 

4.6. Tiekėjų pretenzijas nagrinėja konkrečiai pretenzijai Direktoriaus įsakymu sudaryta 
Pretenzijų nagrinėjimo komisija VPĮ nustatyta tvarka ir terminais. Pirkimų organizatoriai ar 
Komisija Pretenzijų nagrinėjimo komisijos nurodymu pateikia jai paaiškinimą dėl pretenzijoje 
nurodytų aplinkybių. 

4.7. Perkančioji organizacija Pirkimo procedūroms iki Pirkimo sutarties sudarymo atlikti gali 
įgalioti kitą Perkančiąją organizaciją. Tokiu atveju Direktoriaus įsakymu jai nustatomos užduotys ir 
suteikiami visi įgaliojimai toms užduotims vykdyti.  

4.8. Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki Pirkimo sutarties sudarymo turi teisę 
nutraukti Pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. 
 

V. SKYRIUS. 
MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ VYKDYMAS 

 
5.1. Mažos vertės Pirkimus gali atlikti Pirkimų organizatoriai ar Perkančiosios organizacijos 

sudaryta Komisija. 
5.2. Mažos vertės Pirkimą Pirkimų organizatoriai gali atlikti tik Aprašo 2.3. punkte 

numatytais atvejais. Mažos vertės Pirkimų procedūros turi būti vykdomos vadovaujantis Aprašu ir 



Aprašo 1.1. punkte nurodytais teisės aktais. 
5.3. Mažos vertės Pirkimų procedūros turi būti vykdomos neskelbiamos apklausos ar 

skelbiamos apklausos būdu. 
5.4. Neskelbiama apklausa: 
5.4.1. atliekama apklausiant pasirinktą skaičių tiekėjų; 
5.4.2. kviesti vieną tiekėją pateikti pasiūlymą galima šiais atvejais: 
5.4.2.1. kai perkamos prekės, paslaugos, darbai, kurių Pirkimo vertė ne didesnė kaip 3 000 

(trys tūkstančiai) eurų be PVM;  
5.4.2.2. kai yra tik konkretus tiekėjas, kuris gali patiekti reikalingas prekes, suteikti paslaugas, 

atlikti darbus, ir nėra jokios kitos priimtinos alternatyvos (perkamos meninio, mokslinio pobūdžio 
paslaugos, perkamos papildomos prekės, paslaugos iš tam tikro tiekėjo, techniniu požiūriu derinant 
su jau turimomis prekėmis ar suteiktomis paslaugomis);  

5.4.2.3. kai dėl objektyvių priežasčių Pirkimą būtina atlikti labai greitai. Šios aplinkybės 
negali priklausyti nuo Perkančiosios organizacijos delsimo ar neveiklumo;  

5.4.2.4. kai perkamos Perkančiosios organizacijos darbuotojų mokymo ir konferencijų 
paslaugos;  

5.4.2.5. kai yra kitos objektyviai pateisinamos aplinkybės, dėl kurių neįmanoma ar netikslinga 
apklausti daugiau tiekėjų; 

5.4.3. gali būti atliekama žodžiu ar raštu. Apklausiant žodžiu, su tiekėjais bendraujama 
telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, vertinama internete tiekėjų skelbiama informacija apie prekių, 
paslaugų, darbų kainą. Apklausiant raštu, kvietimas tiekėjams pateikiamas laisva forma elektroniniu 
paštu ar per CVP IS, nustačius protingą terminą pasiūlymams pateikti. Pasiūlymus raštu tiekėjų turi 
būti prašoma pateikti tokiu būdu, kokiu buvo išsiųstas kvietimas. Tame pačiame Pirkime 
dalyvaujantys tiekėjai turi būti apklausiami ta pačia forma. Jeigu kvietimas tiekėjams pateikiamas 
elektroniniu paštu, kartu su kitais Pirkimo dokumentais turi būti saugomas elektroninio laiško 
išrašas, patvirtinantis, kuriems tiekėjams buvo išsiųstas kvietimas; 

5.4.4. gali būti atliekama, jei numatoma Pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 eurų 
(dešimt tūkstančių eurų) (be PVM); 

5.4.5. gali būti atliekama naudojantis CPO elektroniniu katalogu jeigu galimos įsigyti prekės, 
paslaugos, darbai atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius ir Perkančioji organizacija negali 
prekių, paslaugų, darbų įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas; 

5.4.6. gali būti atliekama kitais Mažos vertės Pirkimų tvarkos 21.2. punkte nurodytais 
atvejais. 

5.5. Skelbiama apklausa: 
5.5.1. Atliekama, kai numatoma Pirkimo sutarties vertė yra didesnė kaip 10 000 eurų (dešimt 

tūkstančių eurų) (be PVM); 
5.5.2. atliekama CVP IS priemonėmis, užpildant skelbimą apie Pirkimą; 
5.5.3. gali būti vykdoma visais atvejais, net kai leidžiama rinktis paprastesnį Pirkimo būdą. 
5.6. Vykdant mažos vertės Pirkimą neskelbiamos apklausos būdu, Pirkimo dokumentai gali 

būti nerengiami, jei numatomo Pirkimo vertė yra ne didesnė kaip 500 eurų (penki šimtai eurų) (be 
PVM). Tokių Pirkimų įrodymai yra SF ar Pirkimo sutartis, jei tokia buvo sudaryta. 

5.7. Kai Pirkimas atliekamas neskelbiamos apklausos būdu, Pirkimo dokumentus rengti 
privaloma: 

5.7.1. jei numatomo Pirkimo vertė yra didesnė kaip 500 eurų (penki šimtai eurų) (be PVM), 
bet ne didesnė nei 3 000 eurų (trys tūkstančiai eurų) (be PVM) – rengiama Pirkimo paraiška 
(Aprašo 3 priedas); 

5.7.2. jei numatomo Pirkimo vertė yra didesnė kaip 3 000 eurų (trys tūkstančiai eurų) (be 
PVM), bet ne didesnė nei 10 000 eurų (dešimt tūkstančių eurų) (be PVM) - rengiama Pirkimo 
paraiška (Aprašo 3 priedas) ir tiekėjų apklausos pažyma (Aprašo 4 priedas); 

5.7.3. jei Pirkime, apie kurį buvo skelbta, nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų ar visos 
pateiktos paraiškos ar pasiūlymai yra netinkami, o pirminės Pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos; 

5.7.4. kai prekės, paslaugos, darbai perkami po projekto konkurso, apie kurį buvo skelbta 



CVP IS, jeigu Pirkimo sutartis sudaroma pagal projekto konkurse nustatytas taisykles ir perkama iš 
projekto konkurso laimėtojo ar vieno iš jų. Pastaruoju atveju į apklausą kviečiami visi laimėtojai. 

5.8. Vykdant mažos vertės Pirkimą skelbiamos apklausos būdu, privaloma rengti Pirkimo 
dokumentus, nurodytus Mažos vertės Pirkimų aprašo 21.3. punkte. 

5.9. Įvykdžius mažos vertės Pirkimą (tiek neskelbiamos apklausos, tiek skelbiamos apklausos 
būdu) sudaroma sutartis raštu ar žodžiu.  

5.10. Sutartis žodžiu gali būti sudaroma tik tada, kai Pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 
3 000 eurų (trys tūkstančiai eurų) (be PVM). 

5.11. Kai Pirkimo sutartis sudaroma raštu, joje turi būti nurodoma Mažos vertės Pirkimų 
aprašo 21.4.6. punkte numatyta informacija. 

 

VI. SKYRIUS. 
PIRKIMŲ SUTARČIŲ SUDARYMAS IR VYKDYMAS 

 
6.1. Pirkimų sutartis, remiantis Aprašo 2.2.3. ar 2.2.5.7. punktu, koordinuoja konkretus 

Pirkimų organizatorius. 
6.2. Pirkimų organizatoriai ar Komisija, rengdami Pirkimo dokumentus, Pirkimo sutarties 

projektą gali pridėti kaip Pirkimo dokumentų sudėtinę dalį ar nurodyti pagrindines Pirkimo sutarties 
sąlygas.    

6.3. Jei Pirkimo sutarties projektas rengiamas kaip Pirkimo dokumentų sudėtinė dalis prieš 
paskelbiant Pirkimą (jei sutarties projektas yra sudėtinė Pirkimo dalis) jis turi būti suderintas su 
Direktoriumi. Jei Pirkimo sutarties projektas rengiamas vadovaujantis Pirkimo dokumentuose 
nustatytomis pagrindinėmis sutarties sąlygomis, tokiu atveju prieš siunčiant Pirkimo sutarties 
projektą Pirkimo laimėtojui, jis turi būti suderintas su Direktoriumi.   

6.4. Pirkimo organizatoriui, kuriam pavesta koordinuoti sudarytos sutarties vykdymą, 
pasiūlius pakeisti Pirkimo sutartį, sutarties keitimai derinami su Direktoriumi. Direktoriui pritarus 
siūlomam sutarties keitimui, inicijuojamos sutarties keitimo procedūros. Sutarties keitimą 
organizuoja ir atlieka, jeigu reikia, inicijuoja kreipimąsi į VPT dėl sutikimo gavimo, derina 
keičiamas sutarties nuostatas su tiekėju ir atlieka kitus veiksmus, pasiūlymą pateikęs Pirkimo 
organizatorius. 

6.5. Vykdant Pirkimų sutartis, Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimas vyksta 
remiantis Mažos vertės Pirkimų aprašo 21.4.7. punktu. 
 

VII. SKYRIUS.  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
7.1. Pirkimų dokumentai saugomi tokiu būdu ir tvarka, kad nesunkiai ir greitai būtų įmanoma 

surasti su konkrečiu Pirkimu susijusią informaciją, taip pat saugojimo reikalavimai atitiktų teisės 
aktų keliamus reikalavimus. 

7.2. Visi su Pirkimų procedūromis susiję dokumentai, Pirkimo sutartys saugomi VPĮ ir LR 
dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. 

7.3. Asmenys, pažeidę Pirkimus reglamentuojančių teisės aktų ir Aprašo nuostatas, atsako 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo  

1 priedas 

 

(Nešališkumo deklaracijos tipinė forma) 

 

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

_________________________________________ 

(Vardas, pavardė) 

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA 

 

20___ m._____________ d. Nr. ___ 

Anykščiai 

 

Būdamas  ______________________________________________________ , pasižadu: 

    (Pirkimuose 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 Direktoriui apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą, 

paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių: 

2.1. Pirkimo procedūrose kaip tiekėjas dalyvauja man artimas asmuo ar juridinis asmuo, 

kuriam vadovauja toks asmuo;  

2.2.  aš ar man artimas asmuo: 

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 ar 

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. man artimi asmenys yra: sutuoktinis, mano ir mano sutuoktinio tėvai (įtėviai), vaikai 

(įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai; 

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 Pirkimo komisijos posėdžiuose; 

3.3. turiu užpildyti privačių interesų deklaraciją, kaip tai numato LR viešųjų ir privačių 

interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas. 
 

_______________________________                   _____________         ______________________  

(Pirkimuose atliekamų pareigų pavadinimas)               (Parašas)                      (Vardas, pavardė)  

 

 

 



Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo  

2 priedas                           

                            

 

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

 

___________________________________________________________________________ 

(Vardas, pavardė, pareigos) 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

 

20___ m.________________ d. Nr. ___ 

Anykščiai 

 

 

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 VPĮ ir kitų su jo įgyvendinimu 

susijusių teisės aktų nuostatos numato teikti Pirkimo procedūrose dalyvaujančioms ar 

nedalyvaujančioms šalims, galėsiu teikti tik įpareigotas Komisijos ar Direktoriaus. Konfidencialią 

informaciją galėsiu atskleisti tik LR įstatymų nustatytais atvejais. 

3. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro: 

3.1. informacija, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas ir jos atskleidimas nėra privalomas 

pagal LR teisės aktus; 

3.2. visa su Pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos VPĮ ir kitų su jo 

įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos nenumato teikti Pirkimo procedūrose dalyvaujančioms 

ar nedalyvaujančioms šalims; 

3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems 

šalių komerciniams interesams ar trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. 

4. Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti Perkančiajai organizacijai ir 

tiekėjams padarytus nuostolius. 

 

 

_________________           _____________________________ 

(Parašas)     (Vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 



Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo  

3 priedas 

 

TVIRTINU 

Direktorius (Vardas, pavardė,  

parašas, data) 

 

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

 

PIRKIMO PARAIŠKA 

 

20___ m._____________ d. Nr. ___ 

Anykščiai 

 

Pirkimo objekto pavadinimas  

Pirkimo objekto kodas   

Prekių kiekis, paslaugų ar darbų apimtys  

Planuojama maksimali sutarties vertė be PVM  

Prekių pristatymo ar paslaugų, darbų atlikimo vieta  

Prekių pristatymo ar paslaugų, darbų atlikimo terminas  

Atsiskaitymo su tiekėju tvarka  

Galimų pratęsimų skaičius ir laikas, kuriam sutartys gali 

būti pratęstos 

 

Argumentuotas siūlomų kviesti tiekėjų sąrašas (jei 

Pirkimas numatomas vykdyti apklausos būdu) 

 

Pasiūlymų vertinimo kriterijai: mažiausios kainos ar 

ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo (kai siūloma 

vertinti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijumi 

– ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir 

parametrai, jų lyginamieji svoriai ir vertinimo tvarka) 

 

Kita reikalinga informacija:  planai, brėžiniai, projektai, 

darbų kiekių žiniaraščiai pridedami (jei reikia). 

Perkant darbus nurodyti:  

1) ypatingas ar neypatingas statinys; 

2) išvardinti pagrindinius darbus, kuriuos privalo atlikti 

rangovas 

 

 

Pavesti Pirkimą vykdyti: __________________________________________________ 

                   (Pirkimo organizatoriui) 

 

 

Parengė Pirkimų iniciatorius:______________________________________________________ 

                                                                          (Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 

 

 

 

 



Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 

4 priedas 

 

TVIRTINU 

Direktorius (Vardas, pavardė,  

parašas, data) 

 

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

 

TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA 

  

20___ m. ______________ d. Nr. ___ 

Anykščiai 

 

1. Pirkimo paraiškos data ir Nr.  

2. Pirkimo objekto ar jo dalies 

pavadinimas ir trumpas aprašymas 

 

3. Pirkimą organizuoja  Vardas, pavardė 

4. Tiekėjų apklausos būdas Žodžiu/Raštu 

5. Duomenys 

apie apklaustą 

tiekėją 

  

5.1. Pavadinimas       

5.2. Adresas, 

telefonas 

      

5.3. Pasiūlymą pa-

teikusio asmens 

pareigos, vardas ir 

pavardė 

     

6. Pasiūlymo pateikimo data       

7. Pasiūlymų priėmimo terminas   

8. Pasiūlytų prekių, paslaugų, darbų 

pavadinimas  

  

Bendra pasiūlymo kaina (eurais su PVM) 

     

   

   

9. Tinkamiausiu pripažinto tiekėjo 

(rangovo) pavadinimas 

  

10. Jeigu įvertinti mažiau nei 3 tiekėjų 

siūlymai, to priežastys 

 

 

 

Parengė Pirkimų organizatorius:______________________________________________________ 

                                                                          (Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 

    

 

 

 



Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

     viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 

5 priedas 

                                                                                                                                  

 

Herbas ar prekių ženklas 

 

(Tiekėjo pavadinimas) 

 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir 

saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio 

mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

 

 

__________________________________direktoriui 

 

PASIŪLYMAS 

DĖL______________________________ 

 

 

 

20___ m._____________ d. Nr. ___ 

______________ 

(Sudarymo vieta) 

 

 

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, surašomi visi dalyvių 

pavadinimai) 

 

 

Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių adresai) 

 

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė  

Telefono numeris  

Fakso numeris  

Elektroninio pašto adresas  

 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis 

Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 

Mes siūlome šias prekes/paslaugas/darbus: 

Eilė

s 

(toli

au – 

Eil.) 
Nr. 

Prekių/Paslaugų/Darbų 

pavadinimas 

Kaina be PVM, 

eurais 

PVM, 

eurais 

Kaina su PVM, 

eurais 

1.     

 Iš viso (bendra 

pasiūlymo kaina): 

   

 



Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 4 

ir 5 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 

Siūlomos prekės/paslaugos/darbai visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus 

reikalavimus. 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

 

Eil.

Nr. 
Pateiktų dokumentų pavadinimas 

Dokumento puslapių 

skaičius 

   

   

   

 

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame  

___________________________________________________________________________. 
(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją) 

 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.  

 

PERDUODAMŲ PASLAUGŲ SUBTIEKĖJAMS SĄRAŠAS 

Eil. 

Nr. 

Subtiekėjo 

pavadinimas 

Subtiekėjo 

adresas, 

telefonas 

Subtiekėjui 

perduodamų paslaugų 

apibūdinimas 

Perduodamų paslaugų 

numatoma vertė 

procentais nuo bendros 

pasiūlymo kainos 

     

     

 

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkančioji organizacija šios 

informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims): 

 

Eil.

Nr. 

Pateikto dokumento pavadinimas 

(rekomenduojama pavadinime vartoti 

žodį „Konfidencialu“) 

Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo 

lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ ar 

„Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į 

klausimą) 

   

   

   

 

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad 

konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.  

 

 

___________________________ _______________ ______________________ 

        (Tiekėjo ar jo įgalioto                             (Parašas)                                 (Vardas, pavardė) 

    asmens pareigų pavadinimas)   



Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 

6 priedas 

     

TVIRTINU 

Direktorius (Vardas, pavardė,  

parašas, data) 

 

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

 

20____ M. PIRKIMŲ PLANAS 
 

Eil. 

Nr. 

Pirkimo kodas pagal 

BVPŽ 
Pirkimo pavadinimas Pirkimo būdas 

Ketvirtis, kada 

planuojama 

vykdyti Pirkimą 

Planuojama Pirkimo 

vertė 

(eurais be/su PVM) 

Pastabos 

       

       

       

 

 

Parengė Pirkimų organizatorius: ______________________________________________________________ 

                                                                                      (Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 
 



Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 

7 priedas 

 

TVIRTINU 

Direktorius (Vardas, pavardė,  

parašas, data) 
 

 

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 
 

20___ M. PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS 

 

 

 

Parengė Pirkimų organizatorius: ______________________________________________________________ 

                                                                                            (Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Pirkimo 

objekto 

BVPŽ 
kodas 

Pirkimo objekto 

pavadinimas 
Tiekėjas 

Pirkimo 

būdas 

Pirkimo 

vertė (eurais 

be/su PVM) 

SF data ir 

numeris/Pirkimo 

sutarties data ir 
Nr. 

Sutarties 

trukmė 

Pirkimo 

paraiškos data 

ir Nr. 

Tiekėjų 

apklausos 

pažymos data 
ir Nr. 

Pirkimo 

iniciatorius 
Pastabos 

            

            

            

            


	PERDUODAMŲ PASLAUGŲ SUbtiekėjams SĄRAŠAS

