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Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 
viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių 
1 priedas 

 
 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA 
 

 TVIRTINU 
 ________________________________ 
 (Tarnybos vadovo pareigų pavadinimas) 
 ________________________________ 

(parašas)    
 ___________________________________________ 

 (vardas ir pavardė) 
 ________________________________ 

(data) 
 

20__ BIUDŽETINIAIS METAIS REIKALINGŲ PIRKTI PREKIŲ, DARBŲ IR PASLAUGŲ SĄRAŠAS 
 

20 __  m. _____________ d. Nr. ______ 
Marijampolė 

 

Eil. 
Nr. 

Pirkimo 
objekto 

pavadinimas 

Pagrindinis 
pirkimo objekto 

kodas pagal 
BVPŽ 

Pirkimo 
objekto 
trumpas 

apibūdinimas 

Prekių 
kiekiai bei 

paslaugų ar 
darbų 

apimtys 
(mato vnt.) 

Preliminari 
vienerių 

finansinių metų 
prekės, paslaugos 

ar darbo 
numatomos 

sudaryti pirkimo 
sutarties apimtis 

(EUR) 

Ketvirtis, 
kurio metu 

turi būti 
įsigyta 
prekė, 

suteikta 
paslauga ar 

atliktas 
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) 

Iniciatorius 

Pirkimo 
objekto 

panaudojimas 
(tikslas, prekės 
paskirties vieta 

ir pan.) 

1.          
2.          
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Pastabos: 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Sąrašą parengė: 
 
Pirkimų organizatorius 

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

 
Suderinta 
 
(buhalterio pareigos) 

 

(parašas) 

 

(vardas ir pavardė) 

 

(data) 
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Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 
viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių 
2 priedas 

 
 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA 
 
 
 TVIRTINU 

 ________________________________ 
 (Tarnybos vadovo pareigų pavadinimas) 
 ________________________________ 

(parašas)    
 ___________________________________________ 

 (vardas ir pavardė) 
 ________________________________ 

(data) 
 

20__ BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI REIKMĖMS REIKALINGŲ PREKIŲ, DARBŲ IR PASLAUGŲ PLANAS 
 

20__ m._____________ d. Nr. ______ 
Marijampolė 

 

Eil. 
Nr. 

Pirkimo 
objekto 

pavadinimas 

Pagrindinis pirkimo objekto 
kodas pagal BVPŽ, papildomi 

BVPŽ kodai (jei jų yra) 

Numatomų pirkti prekių 
kiekiai bei paslaugų ar 
darbų apimtys (mato 

vnt.) 

Numatoma 
pirkimo vertė EUR 

Numatomas 
pirkimo būdas  

Numatoma 
pirkimo pradžia 

(ketvirčiais) 

Ketinamos 
sudaryti pirkimo 
sutarties trukmė 
(su pratęsimais) 

Vertinimo 
kriterijus Vykdytojas 

PREKĖS 
1.          
2.          
3.          
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   Iš viso:       

DARBAI 
1.          
2.          
3.          
   Iš viso:       

PASLAUGOS 
1.          
2.          
3.          
   Iš viso:       

 
 
Planą parengė: 
 
Pirkimų organizatorius     

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

 
Suderinta 
 
(buhalterio pareigos) 

 

(parašas) 

 

(vardas ir pavardė) 

 

(data) 
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Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 
viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių 
3 priedas 

 
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA 

 
 
 TVIRTINU 
 ________________________________ 
 (Tarnybos vadovo pareigų pavadinimas) 
 ________________________________ 
 (parašas) 
 _________________________________ 
 (vardas ir pavardė) 
 ________________________________ 
 (data) 
 

VIEŠOJO PIRKIMO PARAIŠKA  
 

20__ m._____________ d. Nr. ______ 
Marijampolė 

 
Eil.
Nr. 

Informacija apie pirkimą 

1. Pirkimo iniciatorius  
2. Pirkimo objektas 

(prekės, paslaugos, darbai) 
BVPŽ kodas 

 

3. Pirkimo objekto aprašymas 
(nurodomas reikalingas prekių, paslaugų ar 
darbų kiekis ir apimtys, pirkimo poreikio 
pagrindimas, anksčiau sudarytos ir 
galiojančios sutarties su tiekėju dėl pirkimo 
objekto galiojimo termino pabaiga, ketinamų 
pirkti prekių paslaugų ar darbų savybės, 
kokybės reikalavimai, techninių specifikacijų 
projektai, jų pakeitimai ir teiktos pastabos) 

 

4. Pirkimo būdas (pirkimo būdo 
pasirinkimo priežastys, siūlomų kviesti 
tiekėjų sąrašas su pagrindimu, jeigu 
paraiška paduodama dėl pirkimo apie kurį 
nebus paskelbta) 

 

5. Planuojama pirkimo vertė 
(maksimali, su visais privalomais 
mokesčiais, jei pirkimas skaidomas į dalis –
kiekvienos dalies numatomos sudaryti 
sutarties maksimali vertė su PVM, ir visais 
galimais sutarties pakeitimais) 

 

6. Finansavimo šaltinis (pažymėti) 
 

□ Valstybės biudžeto lėšos;  
□ Savivaldybės biudžeto lėšos; 
□ Įstaigos pajamų lėšos; 
□ Paramos lėšos; 
□ Kita _________________________________ 

7. Paslaugų suteikimo, prekių 
pristatymo ar darbų atlikimo 
terminai (nurodyti paslaugų teikimo, 
prekių pristatymo ar darbų atlikimo 
terminus (dienomis arba mėnesiais, 
arba metais) 

 

8. Numatoma sutarties trukmė  
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(su visais galimais sutarties pratęsimais 
nurodyti trukmę dienomis/ mėnesiais/ 
metais arba numatomą sutarties 
pradžios ir pabaigos datą; už sutarties 
vykdymą atsakingas asmuo) 

9. Tiekėjų kvalifikacijos 
reikalavimai  

 

10. Pasiūlymų vertinimo 
kriterijus 
(kai siūloma vertinti ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo kriterijumi – 
ekonominio naudingumo vertinimo 
kriterijai ir parametrai, jų lyginamieji 
svoriai ir vertinimo tvarka) 

Pasiūlymų vertinimo kriterijus pagal: 
□ kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį; 
□ sąnaudas, kurios apskaičiuojamos pagal gyvavimo 
ciklo sąnaudų metodą; 
□ kainą. 

11. Prekių, paslaugų ar darbų 
įsigijimas iš CPO katalogo (jeigu 
ne, nurodomas motyvuotos priežastys 
neatlikti CPO kataloge siūlomų prekių, 
paslaugų ar darbų pirkimo) 

□ taip; 
□ ne  
 

12. Ar bus perkama iš socialinių 
įmonių, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatymo 23 ar 24 straipsnio 
nuostatomis  

□ taip; 
□ ne  
(jeigu taip, nurodyti, kokių) 

13 Kita reikalinga informacija: planai, brėžiniai, projektai, darbų kiekių žiniaraščiai, techninės 
specifikacijos, kvietimo, sutarties projektai pridedami (jei reikia). 

 
Paraišką parengė pirkimų iniciatorius: 
 

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

SUDERINTA  
 

   
(pirkimų organizatoriaus pareigos)  (buhalterio pareigos) 

   

(parašas)  (parašas) 

   

(vardas, pavardė)  (vardas, pavardė) 

   

(data)  (data) 

 
Direktoriaus sprendimas. Pavedu pirkimą vykdyti:  
□ Pirkimo organizatoriui  
□ Viešųjų pirkimų komisijai  
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Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 
viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių 
4 priedas 

 
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA 

 
 
 TVIRTINU 
 ________________________________ 
 (Tarnybos vadovo pareigų pavadinimas) 
 ________________________________ 
 (parašas) 
 _________________________________ 
 (vardas ir pavardė) 
 ________________________________ 
 (data) 

 
VIEŠOJO PIRKIMO PAŽYMA 

 
20__ m._____________ d. Nr. ______ 

Marijampolė 
 

Pirkimo objekto pavadinimas 
 
 
BVPŽ kodas 
 
Pirkimo paraiškos registracijos numeris ir data  Pirkimo plano eilutės numeris  

Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo pagrindas, apklaustų ar kviečiamų tiekėjų skaičiaus pasirinkimo 
pagrindimas 
 
Pirkimo objekto aprašymas (pagrindiniai kiekybiniai ir kokybiniai reikalavimai) 
 

Pasiūlymų vertinimo kriterijus 
 

 
Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis:  □ TAIP □ NE 
Vykdomas skelbiamas pirkimas   □ TAIP Paskelbimo data: ______________________ 
Vykdytas neskelbiamas pirkimas  □ TAIP Kvietimo išsiuntimo data: _______________ 
Tiekėjai apklausti: □ raštu □ žodžiu  
 
Apklausti/pateikę pasiūlymus tiekėjai: 

Eil. 
Nr. Tiekėjo pavadinimas Tiekėjo kodas 

Adresas, interneto 
svetainės, el. pašto 

adresas, telefono, fakso 
numeris ir kt. 

Pasiūlymą pateikusio 
asmens pareigos, 
vardas, pavardė 

1.     
 
Tiekėjų siūlymai: 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 

Pasiūlymo kaina ir kitos charakteristikos 
(grafas pasirinkti pagal pirkimo pobūdį) 

Kiekis, 
vnt. 

Vieneto / pirkimo 
kaina be PVM, 

Eur 

Vieneto / pirkimo 
kaina su PVM, 

Eur 

Pirkimo suma 
su PVM, Eur 

1.      
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Tinkamiausiu pripažintas tiekėjas:  
Pastabos: (nurodyti, ar sudaryta pasiūlymų eilė, taikytas atidėjimo terminas, tiekėjai informuoti apie 
pirkimo rezultatus, gautos pretenzijos ir į jas atsakyta, kodėl pirkimas neįvyko). 
 
Jeigu įvertinti mažiau nei 3 tiekėjų siūlymai, įvardinti to priežastis (remiantis teisės aktais): 
 

 
Pažymą parengė pirkimų organizatorius: 
 

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

 

SUDERINTA  
 

  
(buhalterio pareigos)  

  
(parašas)  

  
(vardas, pavardė) 

 

 

(data)  
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Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 
viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių 
5 priedas 

 
 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA 
 
 

20______ BIUDŽETINIAIS METAIS ATLIKTŲ PIRKIMŲ REGISTRAS 
 

 

Eil. 
Nr. 

Pirkimo objekto 
pavadinimas 

Pirkimo 
objekto 
kodas 
pagal 
BVPŽ 

Tiekėjo 
pavadinimas 

Pirkimo sutarties 
data, numeris 

Pirkimo sutarties 
galiojimo terminas 

Sąskaitos 
faktūros data ir 

numeris 

Sutarties, 
sąskaitos 

faktūros vertė 
Eur su PVM 

Pirkimo 
būdas 

Pirkimo plano 
eilutės numeris 

Kita informacija (vykdytas 
elektroninis pirkimas, pirkimas 
atliktas pagal VPĮ 13 arba 91 

straipsnio nuostatas, taikyti aplinkos 
apsaugos, energijos taupymo 

reikalavimai) 
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 

           
 

Registrą užpildė: 
___________________________ ________________ _______________________________ 
(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė, data) 

 

 


