
Viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos 

viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo 

tvarkos aprašo  3 priedas 

 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKA 
 

TVIRTINU 

Vyriausiasis gydytojas 

_______________ 

Mindaugas Maželis 
201_  m.______mėn. _____d. 

 

VIEŠOJO PIRKIMO PARAIŠKA –UŽDUOTIS 
 

20___-____-____ d.   Nr. __________ 

 

Pirkimas pavedamas atlikti : 

□ Pirkimų komisijai   □ Pirkimų organizatoriui 
 
Eil. Nr. Informacija apie pirkimą 

Pirkimo objekto pavadinimas ir BVPŽ kodas 

 

1. Pirkimo objekto aprašymas(Ketinamų pirkti prekių, 

paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai, techninių 

specifikacijų projektai, jų pakeitimai ir teiktos pastabos ) 

 

2. Numatomas kiekis ar apimtys (atsižvelgiant į visą sutarties 

trukmę su galimais sutarties pratęsimais) 
  

3. Maksimali planuojama pirkimo sutarties vertė be 

PVM (o jei pirkimas skaidomas į dalis – kiekvienos 

dalies maksimali pasiūlymo kaina be PVM Eur) (su visais 

galimais sutarties pratęsimais)  

 

4. Finansavimo šaltinis  

5. Numatoma pirkimo sutarties trukmė (atsižvelgiant į visus 

galimus sutarties pratęsimais) 
 

6. Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų 

atlikimo terminai (nurodyti terminus dienomis/mėnesiais/ metais 

arba datą) 

 

7. Kitos reikalingos pirkimo sutarties sąlygos (gali būti 

pateikiamas pirkimo sutarties projektas) 

 

8. Pirkimo būdas  

9.  Planuojama pirkimo pradžia  

10. Kai neskelbiama CVP IS priemonėmis, išsamus 

pirkimo būdo parinkimo aplinkybių pagrindimas 
 

11. Siūlomų kviesti tiekėjų sąrašas (jei pirkimas siūlomas 

vykdyti neskelbiamos apklausos būdu) 
 

12. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 

išrenkamas pagal kriterijus (reikiamą pažymėti) 

 

□    Kainos ir sąnaudų kokybės 

santykis 

□   Sąnaudos, kurios 

apskaičiuojamos pagal gyvavimo 

ciklo sąnaudų metodą, aprašytą 

VPĮ 56 str. 

□   Kaina 



 2 
13. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai (jei taikoma)  

Reikalavimai kvalifikacijai: Kvalifikaciją patvirtinantys 

dokumentai: 

14. Jei pasirenkamas Tiekėjų pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, 

nurodomi ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir jų parametrai: 

Kriterijus: Kriterijaus parametrai: 

14.1.   

15. Prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas iš centrinės 

perkančiosios organizacijos (CPO katalogo) 

(jei ne-pateikiamas pagrindimas) 

□ taip 

□  ne 

 

16. Pirkimą siūloma vykdyti vadovaujantis  Lietuvos 

Respublikos VPĮ 23 ir (ar)24 str. nuostatomis 
□ taip; 

□  ne  

17. Keliami techniniai, estetiniai, funkciniai, kokybės ir 

kt. reikalavimai: 
□ taip; 

□  ne 

18. Taikytini aplinkos apsaugos kriterijai : □ taip; 

□  ne 

19.  Taikytini energijos vartojimo efektyvumo 

reikalavimai: 
□ taip; 

□  ne 

 Pridedama:  

1) techninės specifikacijos projektas (pateikiamas tik viešai skelbiamiems pirkimams  □ taip;□ ne 

2) kvietimo projektas (pateikiama, kai pirkimas atliekamas apklausos būdu) □ taip;□ ne 

3) Planai, brėžiniai, projektai ir kiti dokumentai (jei reikalingi) □ taip;□ ne (jei reikalingi-išvardinti) 

 

Pirkimas įtrauktas į metinį pirkimų planą (□ taip;□ ne), jeigu ne – nuo perkančiosios organizacijos 

nepriklausančios aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba;  

Pirkimo iniciatorius  

 

..............…………………         …………………...................                   ...................................... 

 (pareigos)                 (vardas, pavardė)  (parašas, data) 

Pirkimo  organizatorius* 

 

..............…………………         …………………...................                   ...................................... 

 (pareigos)                 (vardas, pavardė)  (parašas, data) 

Viešųjų pirkimo komisijos pirmininkas* 

 

..............…………………         …………………...................                   ...................................... 

 (pareigos)                 (vardas, pavardė)  (parašas, data) 

Pirkimo verčių apskaitą tvarkantis asmuo  

 

..............…………………         …………………...................                   ...................................... 

 (pareigos)                  (vardas, pavardė)  (parašas, data) 

Vyriausiasis buhalteris 

 

..............…………………         …………………...................                   ...................................... 

(pareigos)   (vardas, pavardė) (parašas, data)  

 

*Pasirašoma, kai pirkimą atlieka pirkimų organizatorius ar Komisija 
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Viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos 

viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo 

tvarkos aprašo  4  priedas 

 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKA 

 
VšĮ Šiaulių centro poliklinikos vyriausiajam gydytojui 

                                                          Leidžiu atlikti pirkimą 
     Vyriausiasis gydytojas 

 

_______________ 

Mindaugas Maželis 

201__m.______mėn. _____d. 
 

SUPAPRASTINTA VIEŠOJO PIRKIMO PARAIŠKA  
 

20__-____-____ d.   Nr. __________ 

 

Pirkimas pavedamas atlikti : 

 

□ Pirkimų organizatoriui   □ Pirkimų komisijai 

    
Eil. 

Nr. 

Prekių, paslaugų ar darbų 

pavadinimas ir savybės 

BVPŽ kodas Kiekis ar 

apimtis 

Vertė Eur 

Be PVM 

Pirkimo būdas 

      
      

 

Pasiūlymų vertinimo kriterijus: □   mažiausios kainos 

        □  ekonominio naudingumo 

Paraišką paruošė: 

Pirkimo iniciatorius /Pirkimo organizatorius 

 

..............…………………         …………………...................                   ...................................... 

 (pareigos)                 (vardas, pavardė)  (parašas, data) 

SUDERINTA: 

Vyriausiasis buhalteris 

 

..............…………………         …………………...................                   ...................................... 

 (pareigos)                  (vardas, pavardė)  (parašas, data) 

Informacija apie pirkimo atlikimą: 

Eil. 

Nr. 

Tiekėjas Sudarytas 

sandoris 

(dokumentas, 

data, Nr.) 

Pirkimo 

dokumentas 

(data, Nrt.) 

Sudaryto sandorio ar 

pirkimo dokumento 

vertė Eur 

Neatlikto 

pirkimo 

priežastis 

be PVM  su PVM 

       
       

 

Pirkimo organizatorius/Pirkimo komisija 

 

..............…………………         …………………...................                   ...................................... 

 (pareigos)                 (vardas, pavardė)  (parašas, data) 


