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Viešųjų pirkimų taisyklių 

4 priedas 

 

PATVIRTINTA 

Birštono turizmo informacijos centro  

Direktorės 

2015 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. VĮ-83 

 

BIRŠTONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS 

 

TVIRTINU 

 

 

 

(parašas) 

 

(vardas ir pavardė) 

 

PARAIŠKA (UŽDUOTIS) 

201_ m.___________ d. Nr. ______ 

Birštonas 

 

1. Pirkimo objekto pavadinimas: 

2. Pirkimo objekto aprašymas, ketinamų pirkti prekių paslaugų ar darbų savybės, kokybės 

reikalavimai, techninių specifikacijų projektai, jų pakeitimai ir teiktos pastabos (informacija 

apie šių projektų paviešinimą): 

3. Reikalingas kiekis ar apimtys, atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais 

pratęsimais: 

4. Maksimali planuojamos sudaryti sutarties vertė Eur: 

5. Numatomos pirkimo objekto eksploatavimo išlaidos Eur: 

 

6. Numatoma pirkimo sutarties trukmė, atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus  

(nurodyti trukmę dienomis/mėnesiais/metais arba numatomą sutarties pradžios ir pabaigos datą) 

7. Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai 

(nurodyti terminus dienomis/mėnesiais/metais arba datą) 
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8. Kitos reikalingos pirkimo sutarties sąlygos (gali būti pateikiamas pirkimo sutarties projektas) 

9. Siūlomi minimalūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:  

10. Tiekėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašas: 

 

11. Siūloma tiekėjų pasiūlymus vertinti mažiausios kainos/ekonominio naudingumo vertinimo 

kriterijumi (reikiamą pabraukti) 

12. Tiekėjų pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo pasirinkimo atveju siūlomi 

 

ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai: 

 

ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus 

parametrai: 

13. Planuojama pirkimo pradžia: 

(nurodyti datą arba mėnesį) 

 

Siūlomų kviesti tiekėjų sąrašas, jeigu paraiška paduodama dėl pirkimo, apie kurį nebus paskelbta: 

 

Siūlomų kviesti tiekėjų sąrašo pagrindimas (įskaitant ir rinkoje veikiančias Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 1 dalyje nurodytas įstaigas ir įmones):  

 

Pirkimo pagrindimas (nurodyti, ar: pirkimas įtrauktas į metinį pirkimų planą, jeigu ne – nuo 

perkančiosios organizacijos nepriklausančios aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba; 

keliami techniniai, estetiniai, funkciniai, kokybės ir kt. reikalavimai; taikytini aplinkos apsaugos 

kriterijai; taikytini energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai; atsisakoma pirkti iš CPO 

(pateikiamas pagrindimas); teikiamas siūlymas vykdyti elektroninį pirkimą CVP IS priemonėmis.  

Pridedama:  

 

_______________________            ______________                  ____________________________ 

(pareigos)   (parašas)                                   (vardas, pavardė) 

 

 

__________ 

 (data) 
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PATVIRTINTA 

Birštono turizmo informacijos centro  

Direktorės 
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BIRŠTONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS 

201___ BIUDŽETINIAIS METAIS ATLIKTŲ PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS 

 

Eil. 

nr. 

Supaprastinto pirkimo 

pavadinimas 

Prekės, 

paslaugos ar 

darbų kodas 

pagal BVPŽ 

Pirkimo 

sutarties 

numeris ir 

sudarymo 

data  

Pirkimo 

sutarties 

trukmė (kai 

sudaryta 

pirkimo 

sutartis) 

Tiekėjo 

pavadinimas 

Viešųjų pirkimų 

įstatymo str., 

dalis, punktas, 

kuriuo 

vadovaujantis 

pasirinktas 

pirkimo būdas 

Taisyklių 

punktas, kuriuo 

vadovaujantis 

atliekama 

apklausa 

Priežastys, kodėl 

nesudaryta pirkimo 

sutartis (pildoma, 

kai pirkimo sutartis 

nesudaryta) 

Kita 

informacija 
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Birštono turizmo informacijos centras 

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 

6 priedas 

 

PATVIRTINTA 

Birštono turizmo informacijos centro  

Direktorės 

2015 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. VĮ-83 

 

BIRŠTONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS 

 

TVIRTINU 

 

 

 

(parašas) 

 

(vardas ir pavardė) 

 

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO PAŽYMA 

 

201_ m._____________ d. Nr. ______ 

Birštonas 

 

Pirkimo objekto pavadinimas: 

 

Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo bei apklaustų ar kviečiamų tiekėjų skaičiaus pasirinkimo 

pagrindimas (nustatytas, vadovaujantis Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų 

taisyklėmis): 

Pirkimo objekto aprašymas (pagrindiniai kiekybiniai ir kokybiniai reikalavimai): 

 

BVPŽ kodas:  

Pasiūlymų vertinimo kriterijus: 

 

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis:   taip  ne   

 

Vykdomas skelbiamas pirkimas:      Skelbimo paskelbimo data:  

      

Vykdytas neskelbiamas pirkimas:    Kvietimo išsiuntimo data:  

      

Tiekėjai apklausti:             žodžiu  raštu    
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Apklausti/pateikę pasiūlymus tiekėjai: 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Tiekėjo kodas 

Adresas, interneto 

svetainės, el. pašto 

adresas, telefono, fakso 

numeris ir kt. 

Pasiūlymą pateikusio 

asmens pareigos, vardas, 

pavardė 

     

     

     

 

Tiekėjų siūlymai: 

Eil. 

Nr. Pavadinimas 

Pasiūlymo kaina ir kitos charakteristikos 

(nurodyti) 

   

     

     

Tinkamiausiu pripažintas tiekėjas: tiekėjo pavadinimas  

 

Pastabos: (nurodyti, ar: sudaryta pasiūlymų eilė, taikytas atidėjimo terminas, tiekėjai informuoti 

apie pirkimo rezultatus, gautos pretenzijos ir į jas atsakyta) 

 

 

 

 

 

(pirkimo organizatoriaus 

pareigos) 

 (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 

 


