Informacijos viešinimo
Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje
tvarkos aprašo priedas
SUVESTINĖJE NURODOMA INFORMACIJA PAGAL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMĄ IR KOMUNALINIO SEKTORIAUS
PIRKIMŲ ĮSTATYMĄ
Eil.
Nr.

Nurodoma
informacija

Aprašymas

1.

Pirkimo būdas

2.

Pirkimo

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje (toliau – CVP IS) pirkimo vykdytojas
iš pateikto sąrašo nurodo pirkimo būdą, kuriuo
yra planuojama vykdyti pirkimo procedūras.
Jeigu iš CVP IS siūlomų pirkimo būdų pirkimo
vykdytojui nė vienas netinka, lauke „Pirkimo
būdo (procedūros) pavadinimas“ pasirenkama
reikšmė „Kitas“ ir žemiau atsidariusiame
naujame laukelyje įrašomas pirkimo būdas.
Laukas
„Pirkimo
būdo
(procedūros)
pavadinimas“ atsiras tik tuomet, kai pirkimo
vykdytojas užpildys lauką „Ypatumai“ ir nebus
pasirinkta, kad pirkimas atliekamas kaip vidaus
sandoris.
Šie duomenys CVP IS prisijungus pirkimo

1

Tarptautiniai
ir
supaprastinti
pirkimai1

Pirkimai
Supaprastinti
pirkimai pagal
Viešųjų pirkimų
įstatymo 25
straipsnio 3 dalį

Supaprastinti
pirkimai pagal
Viešųjų pirkimų
įstatymo 25
straipsnio 4 dalį

Vidaus
sandoriai

Taip

Ne

Ne

Ne

Taip

Taip

Taip

Taip

Išskyrus mažos vertės pirkimus, pirkimus, atliekamus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 72 str. 3 d. ir Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 80 str. 2 d. bei supaprastintus
pirkimus, atliekamus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 25 str. 3 d. ir 4 d.

Eil.
Nr.

3.

4.

Nurodoma
informacija
vykdytojo
pavadinimas,
adresas ir
kontaktiniai
duomenys
Pirkimo
objekto
pavadinimas,
rūšis, kodas

Numatoma
pirkimo
apimtis

Aprašymas
vykdytojui yra užpildomi automatiškai.

Pirkimo vykdytojas nurodo:
1) pirkimo objekto pavadinimą;
2) pirkimo rūšį: prekės, paslaugos ar darbai;
3) pagrindinį pirkimo objekto kodą, nustatytą
pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (toliau –
BVPŽ), nustatytą Reglamentu (EB) Nr.
2195/2002.
4) papildomus BVPŽ kodus, jeigu yra,
pavyzdžiui, tais atvejais, kai pirkimo objektui
priskirtini keli pirkimo objekto kodai.
Pirkimo vykdytojas, gali pasirinkti, kokią
informaciją nurodyti – planuojamo pirkimo vertę,
ar planuojamą įsigyti kiekį (apimtį), ar
planuojamo pirkimo ir vertę, ir planuojamą kiekį
(apimtis).

Pirkimai

Vidaus
sandoriai

Taip

Taip2

Taip3

Taip

Taip

Taip4

Taip5

Taip

Nurodydamas numatomą prekių, paslaugų ar
darbų vertę, pirkimo vykdytojas numato sumą
eurais be pridėtinės vertės mokesčio.
Matavimo vienetai turi būti nurodomi tiksliai ir
aiškiai, nustatant jų trumpinius, pavyzdžiui, nurodant
numatomą vertę eurais, nurodyti trumpinį „Eur“,
nurodant numatomą kiekį tonomis, nurodyti trumpinį
2

Nurodoma tik informacija apie pirkimo objekto rūšį, t. y. nurodoma, ar planuojama pirkti prekes, paslaugas, darbus. Laukelių „Pirkimo pavadinimas“, „BVPŽ kodas“ pildyti
nereikia.
3
Žiūrėti Nr. 2
4
Nurodoma tik numatoma bendra atitinkamos pirkimo objekto rūšies numatomų verčių suma, t. y. nurodoma, bendra prekių, bendra paslaugų, bendra darbų vertė.
5
Žiūrėti Nr. 4

Eil.
Nr.
5.

6
7

Nurodoma
informacija
Ketinamos
sudaryti
pirkimo
sutarties
trukmė

6.

Pirkimo
procedūrų
pradžia

7.

Informacija, ar
bus sudaromas
vidaus
sandoris

8.

Informacija, ar
bus įsigyjama
iš
centrinės
perkančiosios
organizacijos

Aprašymas

Pirkimai
Taip

Ne

Ne

Vidaus
sandoriai
Taip

Taip

Taip6

Taip7

Taip

Ne

Ne

Ne

Taip

Taip

Ne

Ne

Ne

„t“.

Nurodoma informacija apie ketinamoje sudaryti
pirkimo sutartyje numatomą prekių tiekimo,
paslaugų teikimo ar darbų atlikimo trukmę (su
pratęsimais).
Numatoma trukmė gali būti nurodoma mėnesiais
ir (ar) dienomis, arba gali būti nurodoma
numatoma prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar
darbų atlikimo pabaigos data.
Nurodoma numatoma pirkimo procedūrų
pradžios data, nurodant tikslią datą (metai,
mėnuo, diena) arba, nežinant konkrečios datos,
nurodomas kalendorinių metų atitinkamas
ketvirtis, kada yra planuojama pirkimo procedūrų
pradžia. „Pastabose“ pirkimo vykdytojas gali
pateikti informaciją apie tai, kad pirkimus
planuojama atlikti nuolatos metų laikotarpiu.
Pažymima, ar planuojama sudaryti vidaus
sandorį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų
pirkimų įstatymas) 10 straipsniu ar pagal
Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų
vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto
paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo
(toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų
įstatymas) 19 straipsniu.
Pirkimo vykdytojas pažymi atitinkamai, jeigu
planuoja pirkimo objektą įsigyti iš centrinės
perkančiosios organizacijos arba pirkimo objektą
planuojama
įsigyti
naudojantis
centrinės
perkančiosios organizacijos:

Nurodomi visi metų ketvirčiai (I, II, III, IV).
Žiūrėti Nr. 6.

Eil.
Nr.

9.

Aprašymas
1) atlikta pirkimo procedūra;
2) valdoma dinamine pirkimo sistema;
3) sudaryta preliminariąja sutartimi, kaip
nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 78 straipsnio
2 dalyje arba Komunalinio sektoriaus pirkimų
įstatymo 86 straipsnio 2 dalyje.
Informacija, ar Pirkimo vykdytojas pažymi atitinkamai, jeigu
bus atliekamas planuojama pirkimą rezervuoti atitinkamiems
rezervuotas
tiekėjams vadovaujantis Viešųjų pirkimų
pirkimas
įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje arba Komunalinio
sektoriaus pirkimų įstatymo 35 straipsnio 2
dalyje nustatyta tvarka.
Nurodoma
arinformacija
per ją.

Pirkimai

Taip

Vidaus
sandoriai

Ne

Ne

Ne

SUVESTINĖJE NURODOMA INFORMACIJA PAGAL GYNYBOS ĮSTATYMĄ
Eil. Nurodoma informacija
Nr.
1.

8

Pirkimo būdas

Aprašymas
Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje (toliau – CVP IS) pirkimo vykdytojas
iš pateikto sąrašo nurodo pirkimo būdą, kuriuo
yra planuojama vykdyti pirkimo procedūras.
Jeigu iš CVP IS siūlomų pirkimo būdų pirkimo
vykdytojui nė vienas netinka, lauke „Pirkimo
būdo (procedūros) pavadinimas“ pasirenkama
reikšmė „Kitas“ ir žemiau atsidariusiame
naujame laukelyje įrašomas pirkimo būdas.
Laukas „Pirkimo būdo (procedūros)
pavadinimas“ atsiras tik tuomet, kai pirkimo
vykdytojas užpildys lauką „Ypatumai“ ir nebus
pasirinkta, kad pirkimas atliekamas kaip vidaus

Išskyrus pirkimus, atliekamus pagal Gynybos įstatymo 17 straipsnio 5 dalį.

Tarptautiniai
pirkimai
Taip

Pirkimai8
Supaprastinti
pirkimai
Taip

Mažos vertės
pirkimai
Taip

2.

3.

4.

Pirkimo vykdytojo
pavadinimas, adresas ir
kontaktiniai duomenys
Pirkimo objekto
pavadinimas, rūšis, kodas

Numatoma pirkimo
apimtis

sandoris.
Šie duomenys CVP IS prisijungus pirkimo
vykdytojui yra užpildomi automatiškai.
Pirkimo vykdytojas nurodo:
1) pirkimo objekto pavadinimą;
2) pirkimo rūšį: prekės, paslaugos ar darbai;
3) pagrindinį pirkimo objekto kodą, nustatytą
pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (toliau –
BVPŽ), nustatytą Reglamentu (EB) Nr.
2195/2002.
4) papildomus BVPŽ kodus, jeigu yra,
pavyzdžiui, tais atvejais, kai pirkimo objektui
priskirtini keli pirkimo objekto kodai.
Pirkimo vykdytojas, gali pasirinkti, kokią
informaciją nurodyti – planuojamo pirkimo
vertę, ar planuojamą įsigyti kiekį (apimtį), ar
planuojamo pirkimo ir vertę, ir planuojamą
kiekį (apimtis).

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Nurodydamas numatomą prekių, paslaugų ar
darbų vertę, pirkimo vykdytojas numato sumą
eurais be pridėtinės vertės mokesčio.
Matavimo vienetai turi būti nurodomi tiksliai ir
aiškiai, nustatant jų trumpinius, pavyzdžiui,
nurodant numatomą vertę eurais, nurodyti trumpinį
„Eur“, nurodant numatomą kiekį tonomis, nurodyti
trumpinį „t“.

5.

Ketinamos sudaryti
pirkimo sutarties trukmė

Nurodoma informacija apie ketinamoje sudaryti
pirkimo sutartyje numatomą prekių tiekimo,
paslaugų teikimo ar darbų atlikimo trukmę (su
pratęsimais).
Numatoma trukmė gali būti nurodoma
mėnesiais ir (ar) dienomis, arba gali būti
nurodoma numatoma prekių tiekimo, paslaugų

6.

Pirkimo procedūrų
pradžia

7.

Informacija, ar bus
įsigyjama iš centrinės
perkančiosios
organizacijos ar per ją.

8.

Informacija, ar bus
atliekamas rezervuotas
pirkimas

teikimo ar darbų atlikimo pabaigos data.
Nurodoma numatoma pirkimo procedūrų
pradžios data, nurodant tikslią datą (metai,
mėnuo, diena) arba, nežinant konkrečios datos,
nurodomas kalendorinių metų atitinkamas
ketvirtis, kada yra planuojama pirkimo
procedūrų pradžia. „Pastabose“ pirkimo
vykdytojas gali pateikti informaciją apie tai,
kad pirkimus planuojama atlikti nuolatos metų
laikotarpiu.
Pirkimo vykdytojas pažymi atitinkamai, jeigu
planuoja pirkimo objektą įsigyti iš centrinės
perkančiosios organizacijos arba pirkimo
objektą
planuojama
įsigyti
naudojantis
centrinės perkančiosios organizacijos:
1) atlikta pirkimo procedūra;
2) valdoma dinamine pirkimo sistema;
3) sudaryta preliminariąja sutartimi, kaip
nustatyta Gynybos įstatymo 51 straipsnio 3
dalyje.
Pirkimo vykdytojas pažymi atitinkamai, jeigu
planuojama pirkimą rezervuoti atitinkamiems
tiekėjams vadovaujantis Gynybos įstatymo 18
straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.
______________

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

