
Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir 

Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos viešųjų 

supaprastintų pirkimų taisyklių 1 priedas 

  

 

        TVIRTINU: 

 

Pirkimo būdas: raštu  □  ar  žodžiu □. 

 

VIEŠOJO SUPAPRASTINTO PIRKIMO PARAIŠKA-UŽDUOTIS 

 
Eil.Nr. Pavadinimas Aprašymas (rodiklis) 

1. Pirkimo objekto pavadinimas  

2. Pirkimo objekto apibūdinimas 

(techninės specifikacijos, apimtys) 

 

3. Pirkimo objekto rūšis (paslaugos 

kategorija, darbų, prekės kodas 

pagal BVPŽ) 

 

4. Pirkimo objekto savybės:  

4.1.   

4.2.   

4.3.   

5. Svarbiausios sutarties savybės 

(sutarties terminas, kainodara, 

netesybos, atsiskaitymo sąlygos): 

 

5.1.   

5.2.   

6. Maksimali sutarties vertė, Lt  

 20......m.  

 20......m.  

 

Parengė:      Suderinta: 

(Pirkimo iniciatorius)                                          Vyriausiasis buhalteris 

............................................................................ 

(pareigos) 
 

..................................................................................... 

(parašas ) 

…………………………………………………. 

(vardas, pavardė) 

…………………………………………………. 

(data) 

 

 

 

.................................................................................. 
(parašas ) 

……………………………………………… 

(vardas, pavardė) 

……………………………………………… 
(data) 



Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių 

viešosios bibliotekos viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių  

2 priedas 
 

 

TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA Nr. 

 

20__-__-__   Nr. 

Anykščiai 

 

Pirkimo objekto pavadinimas: 

 

 

 

 

Pirkimo organizatorius: ________________________________________ 

(pareigos, vardas ir pavardė) 

Komisijos pirmininkas: __________________________________________  

(vardas ir pavardė) 

Tiekėjai apklausti raštu  □  ar  žodžiu □. 

 

Informacija apie tiekėjus, jų pasiūlymų kainas: 

Eil. 

Nr. 

Svarbiausi žinomi duomenys apie tiekėją 

(surašomi visi tiekėjai, į kuriuos buvo 

kreiptasi arba pas kuriuos buvo domėtasi 

perkamu objektu: pavadinimas, adresas, 

telefonas, faksas, el. paštas, interneto 

adresas) 

Pasiūlymo kaina (Lt) ir kitos svarbios charakteristikos  Informacijos šaltinis (pvz., skambinta 

telefonu 000 0000, internetas adresu 

www.cvpp.lt, reklaminis bukletas (pridėti 

bukletą arba pateikti nuorodą į jį, 

kreiptasi 20XX-XX-XX raštu Nr. XX ir 

pan.) 

    

    

    

    

 

 

 

http://www.cvpp.lt/
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(Jei perkama apklausiant tik vieną tiekėją, privaloma nurodyti:) 

            Vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos direktoriaus 2010-04-16 įsakymu Nr.   ........... 

patvirtintų Bibliotekos viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių ........... punktu (-ais) buvo apklaustas tik vienas tiekėjas. 

(nurodomos aplinkybės) ................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 Tinkamiausiu pripažintas tiekėjo ____________________________________________________________________________pasiūlymas. 

(nurodyti dalyvį) 

 

 

Pirkimų vykdytojas  ________________   __________________ 
    (parašas)    (vardas, pavardė) 

Komisijos pirmininkas ________________   __________________ 
    (parašas)    (vardas, pavardė) 
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Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių 

viešosios bibliotekos viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių  

3 priedas 

 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIUDVIKOS IR STANISLOVO DIDŽIULIŲ VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ 

Ž U R N A L A S 

Eil. 

Nr. 

Supaprastinto 

pirkimo pavadinimas, 

pirkimo būdas 

(kai pirkimas atliktas 

apklausos būdu, 

pirkimo būdas 

nenurodomas) 

Tiekėjo, su kuriuo 

sudaryta sutartis, 

pavadinimas, 

įmonės kodas 

Sutarties/sąsk.

-faktūros 

numeris ir 

sudarymo 

data 

Sutarties/ 

sąskaitos- 

faktūros 

vertė, Lt 

Sutarties 

trukmė 

(pildoma, 

kai 

sudaryta 

pirkimo 

sutartis) 

Viešųjų pirkimų 

įstatymo straipsnis, 

dalis, punktas, 

kuriuo 

vadovaujantis 

atliktas 

supaprastintas 

pirkimas (arba 

Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo 

vadovaujantis 

atliekama 

apklausa) 

Prekių, 

paslaugų ar 

darbų kodas 

pagal BVPŽ 

Priežastys, 

kodėl 

nesudaryta 

sutartis 

(pildoma, kai 

nesudaryta 

pirkimo 

sutartis), kita 

informacija 

(jei reikia) 

Už 

žurnalo 

pildymą 

atsak. 

asmens 

parašas 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 


