Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos
ir saugumo srityje, vertinimų ir
perkančiųjų organizacijų veiklos,
susijusios su viešųjų pirkimų,
atliekamų gynybos ir saugumo srityje,
procedūrų vykdymu, tikrinimo
taisyklių
2 priedas

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA
PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ TIKRINIMO KONTROLINIS
KLAUSIMYNAS
______ m. _____________mėn. ___d. Tikrinimo ataskaitos Nr.___________ priedas
Tikrinimo vieta: _________________________________________________________________
(adresas)
Tikrinimas pradėtas: 20 m.
d.
val.
min.
Tikrinimas baigtas: 20 m.

d.

val.

min.

Tikrinimą atliko: Viešųjų pirkimų tarnybos Gynybos ir saugumo pirkimų skyriaus
________________________________________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, telefono ir fakso numeriai)
Pavedimo atlikti patikrinimą data ir registracijos numeris: _________________________________
Tikrinimo rūšis: _________________________________________________________________
Anksčiau perkančioji organizacija buvo tikrinta: _________________________________________
(data ir tikrinimo ataskaitos numeris)
Tikrintos perkančiosios organizacijos pavadinimas: _____________________________________
Tikrintos perkančiosios organizacijos kodas: __________________________________________
Tikrintos perkančiosios organizacijos buveinės adresas: _________________________________
Tikrintos perkančiosios organizacijos veiklos pobūdis: __________________________________
Įgaliotieji (perkančiąją organizaciją atstovaujantieji) darbuotojai: __________________________
________________________________________________________________________________
(perkančiosios organizacijos vadovo įgaliotieji asmenys, dalyvavę tikrinime)
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Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Klausimai
Ar perkančioji organizacija prekių,
paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų–
pardavimų sutartis sudaro tik atlikusi
viešojo pirkimo procedūras,
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir
saugumo srityje, įstatymo (toliau –
VPGĮ) nuostatomis, išskyrus VPGĮ
3 straipsnyje nurodytas išimtis.
([1] 3 str. 2 d.; [2])
Ar perkančioji organizacija mažos vertės
pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas
mažos vertės pirkimų taisykles? Jeigu
ne, ar ji vadovaujasi VPGĮ nuostatomis?
Ar perkančiosios organizacijos mažos
vertės pirkimų taisyklėse nustatyti
atvejai, kai apie pirkimą galima
neskelbti, atitinka VPGĮ 6 straipsnyje
įtvirtintus principus. ([1] 19 str. 4 d. 6 p.;
6 str.)
Ar perkančioji organizacija teikia
Tarnybai raštu visų per kalendorinius
metus atliktų pirkimų, kai pagal
preliminariąsias pirkimo sutartis
sudaromos pagrindinės sutartys, visų per
kalendorinius metus atliktų mažos vertės
pirkimų ataskaitą (At-6 forma).
([1] 46 str. 5 d., [3])
Ar perkančioji organizacija pirkimo
ataskaitoje (At-6 forma) pateikia
duomenis apie visus per kalendorinius
metus atliktus pirkimus?
Ar perkančioji organizacija turi
dokumentus, pagrindžiančius jos priimtų
sprendimų atitiktį VPGĮ reikalavimams.
([1] 10 str. 5 d., 46 str. 8 d., [3])
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Patikrinimo išvada:
Perkančioji organizacija laikosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir
saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) reikalavimų.
Perkančioji organizacija nesilaiko Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir
saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) reikalavimų:
........straipsnis..........dalis...........punktas
(............................................................................................),
........straipsnis..........dalis...........punktas
(............................................................................................),
........straipsnis..........dalis...........punktas
(............................................................................................).
Teisės aktų žymėjimas klausimyne:
1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas
(Žin., 2011, Nr. 85-4135).
2. Supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, pranešimų teikimo
Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų viešųjų pirkimų,
atliekamų gynybos ir saugumo srityje, informacijai aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų
tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1S-192 (Žin., 2011, Nr. 1617680; 2012, Nr. 113-5774).
3. Viešųjų pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarka, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Žin., 2006, Nr. 9-344; 2011, 164-7852).
__________________

