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PARAIŠKA DĖL VIEŠOJO PIRKIMO 

 

2017 m.                           d. Nr.  

Vilnius 

 

Pirkimo pagrindimas:  
 

1. Pirkimo objekto pavadinimas:  

 

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

reikalavimai:  
 

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

pratęsimais:  
 

4. Maksimali planuojamos sudaryti sutarties vertė, Eur (su PVM):  

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) 

 

8. Kitos reikalingos pirkimo sutarties sąlygos: - 
(gali būti pateikiamas pirkimo sutarties projektas) 

9. Siūlomi minimalūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:  
       (arba kuo vadovaujantis tiekėjų kvalifikacija netikrinama) 
 

10. Tiekėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašas: - 

11. Siūloma tiekėjų pasiūlymus vertinti:  
mažiausios kainos kriterijumi  

ekonominio naudingumo vertinimo kriterijumi  

                                                               (reikiamą pažymėti) 



12. Tiekėjų pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus pasirinkimo atveju 

siūlomi: - 

  

13. Kita būtina informacija: 
(galimybė perkant taikyti aplinkos apsaugos reikalavimus, energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, 

atsižvelgti į visuomenės poreikius socialinėje srityje, atsisakoma pirkti iš CPO (pateikiamas pagrindimas); 

teikiamas siūlymas vykdyti elektroninį pirkimą CVP IS priemonėmis ir kt.) 

 

14. Planuojama pirkimo pradžia:  
 
 

pildyti, jeigu paraiška pateikiama dėl pirkimo, apie kurį nebus paskelbta: 

Siūlomų kviesti tiekėjų sąrašas:  

  

Siūlomų kviesti tiekėjų sąrašo pagrindimas:  
(įskaitant ir rinkoje veikiančias Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 1 dalyje nurodytas įstaigas 

ir įmones):  
 

Pridedama:  
(pildyti, jei taikoma)  

Siūlymas pirkimą vykdyti:  

Pirkimų organizatoriui –  
 

      
(pirkimo iniciatoriaus pareigos) 
 

Paraiška suderinta: 

 (parašas)  ( vardas ir pavardė) 

 

 

Vyriausioji buhalterė   Administratorė   Skyriaus vedėjas  

(pareigos)   (pareigos) 

 

 

 (pareigos) 

 

 

 

(parašas) 

 

 

  (parašas) 

 

 

 (parašas) 

 

 

 

(vardas ir pavardė)   (vardas ir pavardė)  (vardas ir pavardė)  


