Karmėlavos lopšelio-darželio „Žilvitis“
viešųjų pirkimų
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo
1 priedas

KARMĖLAVOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“
TVIRTINU
L.e.p.direktorė
Irma Černajūtė
RAŠYTINĖ UŽDUOTIS PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ PIRKIMUI
20 m.
d.
Karmėlava
1. UŽDUOTĮ PATEIKĖ
2. PIRKIMO OBJEKTAS
PREKĖS

PASLAUGOS

DARBAI

3. SKIRTI ASIGNAVIMAI
Savivaldybės biudžetas
Valstybės biudžetas
Fondų lėšos
Kitos lėšos
4.

MAKSIMALI PIRKIMO VERTĖ

5. ARGUMENTUOTAS SIŪLOMŲ KVIESTI TIEKĖJŲ SĄRAŠAS (kai neskelbiama apie pirkimą)

6. PIRKIMO OBJEKTO APIBŪDINIMAS:

Nurodomos perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybes, kokybės ir kiti reikalavimai (techninė specifikacija), reikalingas kiekis ar
apimtis, atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais

7. MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI TIEKĖJAMS

8. VERTINIMO KRITERIJUS

(Nurodomas pasiūlymų vertinimo kriterijus –mažiausia kaina, o kai siūloma vertinti
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijumi – ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus ir parametrai, jų lyginamieji svoriai
ir vertinimo tvarka.)

9. PREKIŲ PRISTATYMO AR PASLAUGŲ BEI
DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI
11. PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ PIRKIMO
PROCEDŪRŲ TERMINAS
12. PRIEDAI (planai, brėžiniai ir projektai, kita reikalinga informacija):

___________________________________________________________________________
(siūlymas dėl pirkimo naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu)

(pirkimo iniciatoriaus pareigos)

(data)

(parašas)

(vardas ir pavardė)
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KARMĖLAVOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“
MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA
Pirkimo objekto pavadinimas ir trumpas aprašymas:
Pirkimų organizatorius:

...........................................................................
(vardas, pavardė)

Tiekėjai apklausti raštu ar žodžiu: raštu ________

Komisija:

žodžiu _______

Apklausti tiekėjai:
Eil.
Nr.

Pavadinimas

Adresas, telefonas, faksas ir pan.

Siūlymą pateikusio asmens
pareigos, vardas, pavardė

Jei apklaustas tik vienas – nurodoma to priežastis:
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................
Tiekėjų siūlymai (galutiniai pasiūlymai):

Eil.
Nr.

Pasiūlymo charakteristikos
(nurodyti konkrečias charakteristikas)
____________________________________________________
____________________________________________________
Tiekėjo
Pasiūlymo data
____________________________________________________
pavadinimas
____________________________________________________
_______________________

Tinkamiausiu pripažintas tiekėjas:
.....................................................................................................................................................
(tiekėjo pavadinimas ir siūlymo numeris)

Pažymą parengė (pirkimų organizatorius):
_ ___________________
(pareigos)
SPRENDIMĄ TVIRTINU:
_______________
(pareigos(tvirtina direktorius))

___

___
(vardas, pavardė)

____ _________________
(vardas, pavardė)

_________________

__________________
(parašas, data)
__________________
(parašas, data)
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KARMĖLAVOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS‘‘
__________________________________________________________________________
(asmens vardas ir pavardė, pareigos)

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS
20__ m.________________ d.
Karmėlava
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 _______________________________
(pareigų pavadinimas)

pareigas;
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)
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20__ BIUDŽETINIAIS METAIS REIKALINGŲ PIRKTI
PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ SĄRAŠAS
20__ m._____________ d. Nr. ______
Karmėlava
Eil.
Nr.

Prekės,
paslaugos
ar darbo
pavadinimas

Prekės,
Preliminari
Ketvirtis,
paslaugos ar vienerių finansinių kurio metu
darbo trumpas
metų prekės,
turi būti
apibūdinimas paslaugos ar darbo įsigyta prekė,
numatomos
suteikta
sudaryti pirkimo paslauga ar
sutarties apimtis
atliktas
(Eur)
darbas

Informacija apie tai, ar
yra poreikis pirkti tą
pačią prekę, paslaugą ar
darbą ilgiau nei 1 finansiniams metams (jeigu
taip, nurodyti konkretų
laikotarpį ir kiekvienų
finansinių metų apimtį
Eur)

Pastabos:
_ _________________________________________________________________________
_ _________________________________________________________________________
_ _________________________________________________________________________
Sąrašą parengė:
(pirkimų iniciatoriaus
pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

