
 

PATVIRTINTA 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Švyturėlis“ 

direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 18 d.  

įsakymu Nr. V-60 

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“ 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos lopšelis-darželis „Švyturėlis“ (toliau – lopšelis-darželis) viešųjų pirkimų 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas arba VPĮ), kitais viešuosius 

pirkimus (toliau – pirkimai) reglamentuojančiais teisės aktais. 

2. Aprašas nustato lopšelio-darželio pirkimų organizavimo tvarką nuo pirkimo planavimo 

iki pirkimo sutarties įvykdymo. 

3. Planuojant, organizuojant ir atliekant pirkimus, vykdant pirkimo sutartis lopšelyje-

darželyje vadovaujamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, kitais 

įstatymais, šiomis Taisyklėmis. 

4. Organizuojant ir vykdant pirkimus turi būti racionaliai naudojamos lopšelio-darželio 

lėšos ir darbuotojų laikas. Turi būti laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio 

pripažinimo, proporcingumo ir racionalumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. 

5. Pirkimus organizuoja ir vykdo lopšelio-darželio vadovo (toliau – Direktoriaus) įsakymu 

paskirti asmenys, kurie atsako už savalaikį ir tinkamą paskirtų funkcijų atlikimą. 

6. Apraše vartojamos sąvokos: 

Ilgalaikės sutartys – tokios sutartys, kurių vykdymas apima kelis ataskaitinius 

laikotarpius. 
Pirkimo iniciavimas - procesas, kurio metu Taisyklių nustatyta tvarka pasirengiama 

konkretaus pirkimo vykdymui: 

-inicijuojamas pirkimas ; 

-pirkimą pavedama atlikti Viešojo pirkimo komisijai (toliau- Komisija) arba Pirkimo 

organizatoriui; 

- parengiami bei patvirtinami pirkimo dokumentai (išskyrus žodine forma vykdant viešąjį 

pirkimą); 

- atliekami kiti pirkimo vykdymui būtini parengiamieji darbai. 

Pirkimo iniciatorius – lopšelio-darželio darbuotojas, kuris nurodė poreikį, užpildydamas 

paraišką, įsigyti reikalingų prekių, paslaugų arba darbų. 

Pirkimo organizatorius –  Direktoriaus įsakymu paskirtas lopšelio-darželio darbuotojas. 

Pirkimo paraiška – Pirkimo iniciatoriaus parengtas ir pirkimų inicijavimui ir vykdymui 

skirtas dokumentas. 

Pirkimų planas – Viešųjų pirkimų organizatoriaus parengtas ir Direktoriaus patvirtintas 

biudžetiniais metais planuojamas vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų sąrašas. Ši informacija 

kasmet iki kovo 15 dienos, o patikslinus pirkimų planą – ne vėliau, kaip per 15 dienų, turi būti 

paskelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.  

Pirkimų planavimas – procesas, kurio metu nustatomas lopšelio-darželio numatomų 

vykdyti prekių, paslaugų ir darbų poreikis, apibrėžiamos pagrindinės numatomų įsigyti prekių, 

paslaugų bei darbų Techninės specifikacijos (charakteristikos), apskaičiuojamos numatomos prekių, 

paslaugų ir darbų viešojo pirkimo vertės bei, Direktoriaus įsakymu patvirtinus prekių, paslaugų ir darbų  
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viešųjų pirkimų planą (toliau – Pirkimų planas), Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 

(toliau – CVP IS) teisės aktų nustatyta tvarka paskelbiama planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų 

suvestinė. 

7. Kitos Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos yra apibrėžtos Viešųjų pirkimų 

įstatyme, kituose viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

8. Pasikeitus Taisyklėse minimiems teisės aktams, taikomos aktualios tų teisės aktų 

redakcijos nuostatos. 

 

II. PIRKIMŲ PLANAVIMAS 

 

9. Lopšelio-darželio viešieji pirkimai vykdomi pagal lopšelio-darželio direktoriaus 

patvirtintą metinį pirkimų planą.  

10. Viešųjų pirkimų organizatorių ir komisijos sudėtį,  tvirtina lopšelio-darželio 

direktorius. 

11. Pirkimų organizatorius užtikrina, kad viešųjų pirkimų komisijos sudėtyje, esantys 

asmenys būtų pasirašę nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus (Aprašo 1 ir 2 

priedai). 

12. Kasmet iki kovo 5 d. specialistas informuoja pirkimų iniciatorius apie jo atsakomybėje 

esančias maksimalias pirkimų sumas. 

13. Pirkimų organizatorius iki einamų metų kovo 10 d. parengia pirkimų planą. Pirkimų 

planas rengiami pagal pridedamą formą (Aprašo 3 priedas).  

14. Pirkimų plano projektą Pirkimų organizatorius, suderinęs su specialistu, lopšelio-

darželio direktoriui pateikia tvirtinti ne vėliau kaip iki einamų metų kovo 14 d. Patvirtintą pirkimų 

planą skelbia CVP IS iki sekančių metų kovo mėnesio 15 dienos.  

15. Pirkimų planas peržiūrimas kas ketvirtį. Atnaujinant jį atsižvelgiama į pasikeitusias 

aplinkybes. 

 

III. PIRKIMŲ VYKDYMAS KAI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ SUMA ( be PVM) 

NEVIRŠIJA 50 EURŲ 

 

16. Kai perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kurių suma neviršija 50 eurų (be PVM), 

pildoma: 

- paraiška, ( priedas Nr. 4), nurodant reikalingų įsigyti prekių, paslaugų ar darbų 

pavadinimus ir kiekį, paraišką privalo pasirašyti Pirkimų iniciatorius ir atiduoti viešųjų pirkimų 

organizatoriui. 

- įtraukiamas pirkimas į viešųjų pirkimų žurnalą (priedas Nr.9), 

- pirkimo pažyma nepildoma.  

- sutartis sudaroma žodinė. 

17.Pirkimų organizatorius įsigijęs  prekes, paslaugas ar darbus, sąskaitas faktūras, 

perduoda specialistui. 

 

IV. PIRKIMŲ VYKDYMAS KAI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ SUMA ( be PVM) 

NEVIRŠIJA 3000 EURŲ 

 

18. Kai perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kurių suma neviršija 3000 eurų, pildoma: 

- paraiška, (priedas Nr. 4), nurodant reikalingų įsigyti prekių, paslaugų ar darbų pavadinimus ir kiekį, 

paraišką privalo pasirašyti Pirkimų iniciatorius ir atiduoti viešųjų pirkimų organizatoriui. 
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- į vieną tiekėją žodžiu kreipiamasi kai sutarties vertė neviršija 100 eurų (be PVM) vienai 

BVPŽ prekei, paslaugoms ar darbams.  

- kai sutarties vertė viršija 100 eurų (be PVM) vienai BVPŽ prekei, paslaugoms ar 

darbams kreipiamasi į tris ir daugiau tiekėjų ir apklausa gali būti tiek žodinė tiek vykdoma raštu. 

- pildoma apklausos pažyma (priedas Nr. 7), 

- pirkimas įtraukiamas į viešųjų pirkimų žurnalą (priedas Nr.9), 

- sutartis gali būti tiek žodinė tiek sudaryta raštu.  

- jeigu sutartis sudaryta raštu sąskaitas faktūras  laimėję tiekėjai privalo teikti per sistemą 

„E-sąskaita“, taip kaip numato VPĮ. 

19. Pirkimų organizatorius įsigijęs  prekes, paslaugas ar darbus, sąskaitas faktūras, 

perduoda specialistui 

 

V. PIRKIMŲ VYKDYMAS KAI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ SUMA ( be PVM) 

VIRŠIJA 3000 EURŲ 

 

20. Kai perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kurių suma viršija 3000 eurų, pildoma: 

- paraiška, (priedas Nr. 4), nurodant reikalingų įsigyti prekių, paslaugų ar darbų 

pavadinimus ir kiekį, paraišką privalo pasirašyti Pirkimų iniciatorius ir atiduoti viešųjų pirkimų 

organizatoriui. 

- pirkimas vykdomas raštu kviečiant tiekėjus teikti pasiūlymus (priedas Nr. 5 

- pirkime dalyvaujantys tiekėjai informuojami raštu apie pirkimo rezultatus, 

- pildoma apklausos pažyma (priedas Nr. 7), 

- pirkimas įtraukiamas į viešųjų pirkimų žurnalą (priedas Nr.9), 

- sutartis sudaroma raštu. 

- sąskaitas faktūras  laimėję tiekėjai privalo teikti per sistemą „E-sąskaita“, taip kaip 

numato VPĮ. 

21.Pirkimų organizatorius įsigijęs prekes, paslaugas ar darbus, sąskaitas faktūras, 

perduoda specialistui. 

 

 

VI. PIRKIMŲ VYKDYMAS KAI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ SUMA ( be PVM) 

VIRŠIJA 10000 EURŲ 

 

22. Kai perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kurių suma viršija 10000 eurų, pirkimas 

vykdomas taip kaip numato VPĮ per CVP IS. 

 

VIII. PASIRAŠYTŲ SUTARČIŲ VYKDYMAS 

 

23. Prekių, paslaugų ir darbų užsakymus pagal pasirašytas sutartis gali atlikti Pirkimų 

organizatorius neviršydamas direktoriaus nustatytų limitų. 

24. Pirkimų organizatorius yra atsakingas už tiekėjo įsipareigojimų vykdymo pristatymo 

(atlikimo, teikimo) terminų laikymosi koordinavimą (organizavimą), taip pat prekių, paslaugų ir darbų 

atitikties pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kokybiniams bei kitiems reikalavimams 

stebėseną. 

25. Prekių, paslaugų ar darbų priėmimo–perdavimo aktą (jei toks numatytas pagal sutartį) 

pasirašo pirkimo organizatorius prieš tai įsitikinęs, kad pirkimo objektas, jo techniniai, funkciniai,  
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kiekybiniai, kokybės reikalavimai atitinka pirkimo sutartyje nustatytas sąlygas, nepažeisti prievolių 

užtikrinimo terminai, kitos pirkimo sutartyje nustatytos sąlygos ir prievolės yra įvykdytos tinkamai. 

26. Pirkimų organizatorius atsakingas už prekių, paslaugų ir darbų užsakymų kontrolę, 

kad nebūtų viršyta lopšelio-darželio pirkimų plane ir sutartyje su Pirkimą laimėjusiu tiekėju nurodyta 

suma. 

27. Pirkimų organizatorius turi nuolat stebėti pirkimo sutarčių galiojimo terminus. 

 

IV BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

28. Pirkimų organizatorius visus su atliktais pirkimais susijusius dokumentus saugoja 

teisės aktų nustatyta tvarka. Įvykdytos pirkimo sutartys, paraiškos, pasiūlymai, pirkimo dokumentai, 

paraiškų ir pasiūlymų nagrinėjimo bei vertinimo dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai, 

nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir 

archyvų įstatymo nustatyta tvarka, tačiau ne mažiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos.  

 

________________________________________ 

 

Rengėjas 

Direktoriaus pavaduotoja  

 

Rasa Babilienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PATVIRTINTA 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Švyturėlis“ 
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1 priedas 

 
(Nešališkumo deklaracijos tipinė forma) 

 _________________________________________________________________________________________  

(perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) 

 _________________________________________________________________________________________  

(asmens vardas ir pavardė, pareigos) 

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA 

 

20__ m._____________ d. Nr. ______ 

__________________________ 

(vietovės pavadinimas) 

Būdamas  ___________________________________________________________________ , pasižadu: 

(viešajame pirkime ar pirkime atliekamų pareigų pavadinimas) 

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų tiekėjų lygiateisiškumo, 

nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti man pavestas pareigas (užduotis). 

2. Nedelsdamas raštu pranešti perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto (toliau kartu – pirkimo 

vykdytojas) vadovui apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą, paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių: 

2.1. pirkimo procedūrose kaip tiekėjas dalyvauja asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar 

svainystės ryšiais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;  

2.2. aš arba asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais: 

2.2.1. esu (yra) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens valdymo organų narys,  

2.2.2. turiu(-i) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens įstatinio kapitalo dalį arba turtinį įnašą jame, 

2.2.3. gaunu(-a) iš pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens bet kokios rūšies pajamų; 

2.3. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų. 

3. Man išaiškinta, kad: 

3.1. asmenys, susiję su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: sutuoktinis, seneliai, tėvai 

(įtėviai), vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai, vaikaičiai, broliai, seserys ir jų vaikai, taip pat sutuoktinio tėvai, broliai, seserys ir 

jų vaikai; 

3.2. pirkimo vykdytojui gavus pagrįstos informacijos apie tai, kad galiu būti patekęs į intereso konflikto situaciją ir 

nenusišalinau nuo su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo, pirkimo vykdytojo vadovas ar jo įgaliotasis 

atstovas sustabdo mano dalyvavimą su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo procese ar jo stebėjime ir atlieka 

mano su pirkimu susijusios veiklos patikrinimą. Pirkimo vykdytojas, nustatęs, kad patekau į interesų konflikto situaciją, 

pašalina mane iš su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo proceso ar jo stebėjimo. Jei nustatoma, kad į interesų 

konflikto situaciją patekau atlikdamas stebėtojo funkcijas, pirkimo vykdytojas apie mano atžvilgiu priimtą sprendimą 

informuoja instituciją ar įstaigą, įgaliojusią mane stebėtojo teisėmis dalyvauti viešojo pirkimo komisijos posėdžiuose; 

3.3. turiu užpildyti privačių interesų deklaraciją, kaip tai numato Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.* 

 

* Šis reikalavimas taikomas viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems 

atlikti supaprastintus viešuosius pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams.  

____________________                             ____________________                    ___________________                                                                

(pareigos)                                                           (parašas)                                                 (vardas ir pavardė) 
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2 priedas 

KLAIPĖDOS LOPŠELIS – DARŽELIS „ŠVYTURĖLIS“ 
 

 

 __________________________________________________________________________  
(asmens vardas ir pavardė, pareigos) 

 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

 

20__ m.________________ d. 

 

Klaipėda 
 

 

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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3 priedas 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIS – DARŽELIS „ŠVYTURĖLIS“ 
 

 

 

PIRKIMŲ PLANAS  2016_ m 

 

2016 m._____________ d. Nr. ______ 
 

Klaipėda 

 
Eil. nr. Prekės Paslaugos Darbai Pirkimų 

iniciatorius 

Pirkimo 

objektas 

Kiekis Objekto 

vertė su 

PVM 

Ketinamos 

sudaryti 

sutarties 

trukmė 

Pastabos 

          

          

          

          

          

 

 

 
(Klaipėdos lopšelio-darželio 

pirkimų organizatorius) 

 (parašas)  (vardas ir pavardė) 
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4 priedas 

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠVYTURĖLIS“ 

                                                          

 

                                                                           TVIRTINU  

 

                Direktorė 

                                                                                                             Virginija Jonušienė    

         

 

PARAIŠKA  PIRKIMUI VYKDYTI Nr. 

Data 

Atsakingas už pirkimą asmuo (pirkimo iniciatorius)  

 

Pirkimo pavadinimas :  

Finansavimo šaltinis:  

 

Prekių kiekis, paslaugų ar darbų apimtys 

Kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui: mažiausia kaina  

Planuojama maksimali sutarties vertė, lėšų šaltinis 

 

 

Numatomas pirkimo būdas 

 

 

Pirkimo objekto kodas (BVPŽ)  

 

Paraiškos rengėjas 

   

Pirkimo organizatoriaus  parašas    

 

 

 
Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėjos parašas               
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5 priedas 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIS – DARŽELIS „ŠVYTURĖLIS“ 
 

 

 

 

KVIETIMAS TEIKTI PASIŪLYMUI 

 

20___ m._____________ d. Nr. ______ 
 

Klaipėda 

 
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 Lt: be PVM 
 

5.          Iki kada turi būti atliktas pirkimas  

 
Pridedama:  

1) techninė specifikacija; 

2) planai, brėžiniai, projektai ir kiti 

dokumentai (jei reikalingi – išvardinti) 

 

 
(Klaipėdos lopšelio-darželio 

pirkimų organizatorius) 

 (parašas)  (vardas ir pavardė) 
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6 priedas 

 

 PIRKIMŲ PARAIŠKŲ REGISTRAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg. Nr. Data Pirkimų 

iniciatorius 

Prekės, paslaugos, darbų 

pavadinimas 

Pirkimo suma 

1 2 3 4 5 
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7 priedas 

APKLAUSOS PAŽYMA 

 

20  m.              d. Nr.  

 

Pirkimo objekto pavadinimas ir trumpas aprašymas: 

Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo pagrindas (nustatytas, vadovaujantis perkančiosios organizacijos 

supaprastintų pirkimų taisyklėmis): 

BVPŽ kodas (paslaugų pirkimo atveju – taip pat nurodoma kategorija):  

Pasiūlymų vertinimo kriterijus: 

Mažiausios kainos 

 

      

Tiekėjai apklausti:             žodžiu  raštu    

Apklausti/pateikę pasiūlymus tiekėjai: 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Tiekėjo kodas 

Adresas, interneto 

svetainės, el. pašto 

adresas, telefono, fakso 

numeris ar kt. 

Pasiūlymą pateikusio 

asmens pareigos, vardas, 

pavardė 

1.     

2.     

3.     

Tiekėjų siūlymai: 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas 

Pasiūlymo kaina ir kitos charakteristikos (jei pasiūlymai vertinami 

eknominio naudingumo vertinimo kriterijumi) 

(nurodyti) 

Kaina (įkainis eurais) ``````````` 3 parametro 

pavadinimas ir t.t. 

1.     

 

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) 

Sudaryta pasiūlymų eilė: 

Pridedama (nurodyti pridedamus apklausos dokumentus, jei apklausa vykdyta raštu): 

 

 (pirkimo organizatoriaus 

pareigos) 

 

 

 (parašas)  (vardas ir pavardė) 
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8 priedas 

 

 

 PIRKIMŲ PAŽYMŲ REGISTRAS 

 

 
Nr. Data Suma su PVM Objekto pavadinimas Laimėjusi įmonė 
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9 priedas 

 

SUPAPRASTINTŲ  PIRKIMŲ ŽURNALAS 

 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Data  Pirkimo 

pavadinimas 

Prekių, 

paslaugų 

ar darbų 

kodai 

pagal 

BVPŽ 

Tiekėjo 

pavadinimas 

Sutarties/sąskaitos 

faktūros vertė, 

EUR 

prekių 

Sutarties/ 

sąskaitos 

faktūros  

vertė, eur 

paslaugų 

Sutarties/sąskaitos 

faktūros vertė, 

EUR 

darbų 

        

        

        

        

        

 


