
Forma patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. N-17 

 
 

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

 
(savivaldybės pavadinimas, kuriai bus skirtas pirkimas) 

 
TVIRTINU 

_ _________________________________________________  
(perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) 

_ _________________________________________________  
(parašas) 

_ _________________________________________________  
(vardas ir pavardė) 

 

PARAIŠKA 

2016 m.                               d. Nr. ______ 

Gargždai 
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 Eur:  

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:  

10. Tiekėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašas: 

11. Siūloma tiekėjų pasiūlymus vertinti mažiausios kainos/ekonominio naudingumo vertinimo kriterijumi 

(reikiamą pabraukti) 

12. Tiekėjų pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo pasirinkimo atveju siūlomi 

ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai: 

 

ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus 

parametrai: 

 

13. Planuojama pirkimo pradžia: 

(nurodyti datą arba mėnesį) 

 
Siūlomų kviesti tiekėjų sąrašas, jeigu paraiška paduodama dėl pirkimo, apie kurį nebus paskelbta 

Siūlomų kviesti tiekėjų sąrašo pagrindimas (įskaitant ir rinkoje veikiančias Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo 91 straipsnio 1 dalyje nurodytas įstaigas ir įmones):  

Pirkimo pagrindimas (nurodyti, ar: pirkimas įtrauktas į metinį pirkimų planą, jeigu ne – nuo perkančiosios organizacijos 

nepriklausančios aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba; keliami techniniai, estetiniai, funkciniai, kokybės ir kt. 

reikalavimai; taikytini aplinkos apsaugos kriterijai; taikytini energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai; atsisakoma pirkti iš 

CPO (pateikiamas pagrindimas); teikiamas siūlymas vykdyti elektroninį pirkimą CVP IS priemonėmis.  

Pridedama:  

1) techninė specifikacija; 

2) planai, brėžiniai, projektai ir kiti dokumentai (jei reikalingi – išvardinti)  

 
(pirkimo iniciatoriaus pareigos)  (parašas)  (vardas ir pavardė) 

   
(perkančiosios organizacijos finansininko pareigos)  (už pirkimų vykdymą naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos 

elektroniniu katalogu atsakingo asmens pareigos) 

   
(parašas)  (parašas) 

   
(vardas ir pavardė)  (vardas ir pavardė) 

   
(data)  (data) 
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