At-4 tipinė forma,
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2015 m.
liepos 14 d. įsakymo Nr. 1S-115 redakcija)
(At-4 tipinė forma)
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
(įstaigos duomenys)

Viešųjų pirkimų tarnybai
PAPILDOMA VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ ATASKAITA
(KOMUNALINIAM SEKTORIUI)
20 m._________d. Nr.______
I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
1. PIRKIMO NUMERIS
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA
PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (ELEKTRONINIS
PIRKIMAS)

TAIP

TAIP

NE

NE

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas:
Pavadinimo patikslinimas:
Adresas:
Telefonas:

Faksas:

El. pašto adresas:
Interneto svetainės adresas:
Kita informacija:

Perkančiosios organizacijos tipo kodas
III. PIRKIMO OBJEKTAS
1. 1. 1. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Tipinė At-4 forma

2
2. PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Eil.
Nr.

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ
Kodas
Pavadinimas

Papildomas (-i) pirkimo objektas (-ai) pagal BVPŽ (jei yra)
Kodas
Pavadinimas

B.

PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ

C.

PAPILDOMAS (-I) PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ (JEI YRA)

D.

3. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
Pirkimo objekto
dalies numeris

Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
Pavadinimas
Pagrindinis pirkimo objektas

Papildomas pirkimo objektas

IV. PASIŪLYMŲ TIKRINIMAS IR VERTINIMAS
1. Atmesti pasiūlymai (galutiniai pasiūlymai)
Pirkimo
objekto
Dalyvio
Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai
dalies (-ių)
pavadinimas
numeris (-iai)

Atmetimo
priežastys

Pasiūlymo
kainos
išraiška

Pasiūlymo
kaina

2. SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ) IR INFORMAVIMAS
2.1. Nustatyta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (pildoma ir tokiu atveju, jei
pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)

Pirkimo
objekto
dalies
numeris

Nustatytos
pasiūlymų
eilės numeris

Dalyvio
pavadinimas

Pasiūlymo
(pasiūlymo
dalies)
ekonominis
naudingumas

Pasiūlymo
(pasiūlymo
dalies)
kaina

2.2. Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto
Pranešimo apie pasiūlymų eilę ir laimėjusį
dalies (-ių)
pasiūlymą išsiuntimo data
numeris (-iai)

Pasiūlymo
(pasiūlymo
dalies)
kainos
išraiška

Pasiūlymo (pasiūlymo
dalies) įvertinimas pagal
nustatytus su pirkimo
objektu susijusius
kriterijus (taikoma tik
supaprastinto pirkimo
atveju)

Pranešimo apie priimtą sprendimą
sudaryti pirkimo sutartį
(preliminariąją sutartį) išsiuntimo
data

V. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai

TAIP

NE

2. IEŠKINIAI TEISMUI
Tipinė At-4 forma

3
Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui

TAIP

NE

VI. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA (šioje dalyje nekartojama anksčiau pateikta informacija)
1.

Procedūrų pabaiga
Pirkimo
objekto
dalies (-ių)
numeris (-iai)

Procedūros pabaiga

Sprendimo
priėmimo
data

Sprendimą
nulėmusios priežastys

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus
Nutraukus pirkimo procedūras
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos
paraiškos ar pasiūlymo
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo
sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti
pirkimo sutartį
2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimo sistema (kai ją buvo
numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Priežastys
Pirkimo objekto
Įvykdžius Viešųjų pirkimų
dalies (-ių)
Įvykdžius teismo sprendimą
tarnybos įpareigojimą nutraukti
Kita
numeris (-iai)
nutraukti pirkimo procedūras
pirkimo procedūras

VII. SUTARTYS
PRELIMINARIOJOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA
PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) VERTĖ (EUR) (įskaitant visus privalomus
mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus)
1.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Tiekėjo kodas ir pavadinimas
Sutarties sudarymo data
Sutarties galiojimas
Maksimalus sutarties galiojimo terminas,
skaičiuojamas nuo sutarties sudarymo
dienos iki

TAIP


Sutarties galiojimo terminas be
pratęsimų iki

Numatyti pratęsimai
NE

Ar sutartis yra terminuota?



TAIP

NE

Priežastys sudaryti sutartį ilgesniam terminui nei numatyta
Viešųjų pirkimų įstatyme
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto
Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė
1.1. Duomenys apie pirkimo sutartį
Tipinė At-4 forma

4

Pirkimo
sutarties
objektas

Kaina su
PVM
(Eur)

Pirkimo objekto kodas
pagal BVPŽ

Maksimalūs
tiekėjo
prievolių
įvykdymo
terminai iki

Numatyti
pratęsimai

TAIP
NE
TAIP
NE
TAIP
NE

1.
2.
3.

Tiekėjo prievolių
įvykdymo terminai be
pratęsimų iki








...

1.2. Kainos apskaičiavimo būdas
Nustatytas kainos apskaičiavimo būdas
fiksuotos kainos nustatymas



fiksuoto įkainio nustatymas



įkainio bazės nustatymas



dalinis sutarties vykdymo išlaidų padengimas



taikomi keli būdai



1.3. Kainos perskaičiavimas
Nustatytas kainos perskaičiavimas
NE



TAIP



Jei TAIP:
mokesčiai



kainų lygis



premija



taikomi keli kainos perskaičiavimo būdai



TAIP
NE
NEŽINOMA
1.4. Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar
subteikimo sutartį?
(jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę,
įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)
Vertė (Eur)

Dalis procentais

NEŽINOMA

Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai

Tipinė At-4 forma
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Kodas, pavadinimas

Pavadinimo patikslinimas

Adresas

Apimtis
(Eur arba
proc.), jei
žinoma

Šalis

Sutartyje numatyta subrangovų, subtiekėjų, subteikėjų keitimo tvarka

TAIP

NE

TAIP

NE

TAIP
1.6. Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikyti išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai, pažymint jų skaičių)

NE

1.5. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),
buvo atliktas centralizuotai?
Pirko centrinė perkančioji organizacija
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms

Išplėstinių aplinkos apsaugos kriterijų skaičius

Nuo vieno iki trijų

Daugiau kaip trys

1.7. Buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos
energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu
taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo
atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto
sąrašo.
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)

TAIP

NE

Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

TAIP

NE

1.8. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo
efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto
priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)

TAIP

NE

Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai

TAIP

NE

1.9. Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvaus pirkimo objekto kriterijai?

TAIP

NE

VIII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS ARBA PIRKIMO ORGANIZATORIUS
Vardas, pavardė
1. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
Vardas, pavardė
Telefonas
Elektroninio pašto adresas
2.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Tipinė At-4 forma
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(perkančiosios organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Tipinė At-4 forma

