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13.

TIKRINIMO OBJEKTAS
Metinis pirkimų planas tikslinamas – tikslinama informacija apie
įtrauktus į metinį pirkimų planą pirkimus.
Metinis pirkimų planas tikslinamas – metinis pirkimų planas papildomas
naujais pirkimais.
Viešųjų pirkimų suvestinė tikslinama – tikslinama informacija apie
įtrauktus į suvestinę pirkimus.
Viešųjų pirkimų suvestinė tikslinama – suvestinė papildoma naujais
pirkimais.
Visi iniciatoriai pateikė prekių, paslaugų ir darbų, neįtrauktų į metinį
pirkimų planą, įsigijimo pagrindimą.
Visi iniciatoriai pateikė prekių, paslaugų ir darbų, neįtrauktų į metinį
pirkimų planą rinkos tyrimą duomenis.
Numatomos pirkimų vertės perskaičiuotos, vadovaujantis Prekių ir
paslaugų viešojo pirkimo vertės nustatymo metodika (aktualia redakcija).
Visos papildomai planuojamos pirkti prekės, paslaugos ar darbai,
esančios CPO elektroniniame kataloge, numatytos pirkti iš CPO.
Visi sprendimai nevykdyti siūlomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo
naudojantis elektroniniu CPO katalogu motyvuoti raštu.
Į pirkimų plano pakeitimą įtrauktos prekės, paslaugos ar darbai, kuriems
taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos
apsaugos kriterijai.
Į pirkimų plano pakeitimą įtrauktos prekės, nurodytos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų
pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai,
sąraše.
Į pirkimų plano pakeitimą įtrauktos prekės, kurias gamina, paslaugos,
kurias teikia, ar darbai, kuriuos atlieka Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nurodytos įmonės ir įstaigos.
Į pirkimų plano pakeitimą įtraukta informacija apie planuojamus atlikti
pirkimus, nurodytus Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje.
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ĮVERTINIMAS
Taip/Ne/
Nenustatyta
Ne

TIKRINIMO OBJEKTAS
Visi į pirkimų plano pakeitimą įtraukti nurodyti Viešųjų pirkimų
įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje pirkimai atitinka Viešųjų pirkimų
įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nustatytus kriterijus.

Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus
vedėja
(už pirkimų planavimą atsakingo
asmens pareigos)

Aistė Kairaitienė
(parašas)

(vardas ir pavardė)

Pildo prevencinę pirkimų kontrolę atliekantis asmuo
X

Pritariu
Nepritariu

Tikrinimo pastabos ir išvada*_________________________________________________
___________________________________________________________________________
Pastabos pridedamos.
Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas
(prevencinę pirkimų kontrolę atliekančio
asmens pareigos)
(parašas)

Rokas Liaudinskas
(vardas ir pavardė)

2021-04-26
(data)
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ĮVERTINIMAS
Taip/Ne/
Nenustatyta

TIKRINIMO OBJEKTAS
Viešųjų pirkimų plano pakeitimas buvo paskelbtas CVP IS

Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus
vedėja
__________________
(už pirkimų planavimą
atsakingo asmens pareigos)

Aistė Kairaitienė
_______________

_______

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Pildo prevencinę pirkimų kontrolę atliekantis asmuo
X Pritariu

Taip
2021-04-22
________
(data)

Nepritariu
Tikrinimo pastabos ir išvada*_________________________________________________
___________________________________________________________________________
* Skiltyje Tikrinimo pastabos ir išvada prevencinę pirkimų kontrolę atliekantis asmuo gali nurodyti, kad pildomas
patikros lapo priedas, kuriame pateikiamos visos tikrinimo pastabos ir išvada. Priedo lapo viršuje turi būti nurodytas
patikros lapo pavadinimas. Patikros lapo priedą pasirašo prevencinę pirkimų kontrolę atliekantis asmuo.

Pastabos pridedamos.

Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas
(prevencinę pirkimų kontrolę atliekančio
asmens pareigos)
(parašas)

Rokas Liaudinskas
(vardas ir pavardė)

2021-04-26
(data)
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