Ksp-6 forma patvirtinta
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.
birželio 7 d. įsakymu Nr. 1S-85
(Ksp-6 pavyzdinė forma)
(PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS AR PERKANČIOJO SUBJEKTO PAVADINIMAS)
VIEŠOJO PIRKIMO / PIRKIMO ______________________ KOMISIJOS POSĖDŽIO
(įrašomas pirkimo pavadinimas ir numeris)
PROTOKOLAS
[Pasirinkti protokolo datą]
Nr. ___________
________________________________
(protokolo surašymo vieta)
Posėdžio pradžios laikas: _______.
Lentelė Nr. 1
Vardai ir pavardės
Komisijos pirmininkas
Posėdžio sekretorius
Tiekėjo atstovai
Kiti dalyvaujantys asmenys –
ekspertai, stebėtojai ir t. t.
(išskyrus komisijos narius)

(arba nurodoma, kad pridedamas sąrašas, kartu nurodant priedo lapų
skaičių)
(arba nurodoma, kad pridedamas sąrašas, kartu nurodant priedo lapų
skaičių)

DARBOTVARKĖ. Susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais, kuriuose yra nurodytos kainos ar
sąnaudos, procedūra. Pirkimas atliekamas [Pasirinkti]. Pirkimo metu taikomas vertinimo kriterijus:
[Pasirinkti].
SVARSTYTA. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo procedūra.
Pranešėjas: _______________________________.
(vardas ir pavardė).

Pirkimo pavadinimas: ______________.
Pranešimo turinys: (pildoma, jei pranešėjas skelbia papildomą informaciją be žemiau
nurodytos.)
Pasirinkite reikšmę:
☐ Skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas:
1) Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje [Pasirinkti], Nr. _______.
2) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje [Pasirinkti], Nr. _______.
3) Papildomai apie pirkimą skelbta [Pasirinkti], Nr. _______, ____________________________.
(šaltinio pavadinimas)
☐ Apie pirkimą nebuvo skelbta.

Gauti (-a) pasiūlymai (-ų): [Pasirinkti].
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Pasirinkite reikšmę:
☐ Susipažįstama su tų tiekėjų pasiūlymais, kurie po pirmojo susipažinimo su pasiūlymais
procedūros posėdžio buvo patikrinti ir įvertinti kaip atitinkantys pirkimo dokumentuose keliamus
reikalavimus. Šių pasiūlymų skaičius: [Pasirinkti].
Pasirinkite reikšmę:
☐ Atplėšiami vokai yra užklijuoti bei mechaniškai nepažeisti. Jų skaičius: [Pasirinkti]
☐ Mechaniškai pažeistų vokų buvo. Pažeistų vokų skaičius: [Pasirinkti].
☐ Gautų neužklijuotų vokų buvo. Jų skaičius: [Pasirinkti].
Pasirinkite reikšmę:
☐ Pirkimas neskaidomas į dalis. (Pasirinkus šią reikšmę lentelė Nr. 2 pildoma vieną
kartą.)
☐ Pirkimas skaidomas į [Pasirinkti] dalis / dalių. (Pasirinkus šią reikšmę lentelė Nr. 2
kartojama tiek kartų, kiek yra pirkimo dalių ir dėl kiekvienos dalies pildoma atskirai.)
Lentelė Nr. 2 (dėl [Pasirinkti] pirkimo dalies). (Šios lentelės 4 ir 7 skiltys gali būti
nepildomos, jei pasiūlymą sudaro 1 lapas.)
Pasiūlymo
paskutinio
Pasiūlymo
Pasiūlymas
Pasiūlymo
lapo
antrojoje
pateikimo
Pasiūlymą (su
paskutinio lapo
lapai (su
pusėje
laikas
priedais)
antrojoje pusėje
Tiekėjo
priedais)
Tiekėjo
nurodytas
sudaro lapų (- pasiūlyta
Voko
patvirtintas
(data,
susiūti ir
pavaditiekėjo ar jo
ai) (skaičiais ir kaina ar
Nr.
tiekėjo ar jo
valanda, sunumeruoti
nimas
įgalioto
žodžiais)
įgalioto
asmens
sąnaudos
minutė)
(Taip/Ne)
asmens vardas,
parašu
pavardė,
(Taip/Ne)
pareigos (jei
yra ) (Taip/Ne)
1

2

3

4
[Pasirinkti]
[Pasirinkti]
[Pasirinkti]

5
[Pasirinkti]
[Pasirinkti]
[Pasirinkti]

6
[Pasirinkti]
[Pasirinkti]
[Pasirinkti]

7

Pastabos

8

9

Posėdžio metu pareikštos tiekėjų arba jų atstovų pastabos, pageidavimai ir pasiūlymai:
Lentelė Nr. 3
Tiekėjo pavadinimas

Tiekėjo pareikšti pageidavimai ir pasiūlymai

(Kitą informaciją perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas nurodo savo nuožiūra.)
Komisijos pirmininkas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Posėdžio sekretorius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Komisijos nariai:

(parašai)

(vardai ir pavardės)

_________________

