Planinio perkančiosios organizacijos veiklos,
susijusios su viešojo pirkimo–pardavimo
sutarčių sudarymu ir vykdymu, tikrinimo
atlikimo ir jo rezultatų įforminimo taisyklių
2 priedas
PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU VIEŠOJO PIRKIMO–
PARDAVIMO SUTARČIŲ SUDARYMU IR VYKDYMU, TIKRINIMO KLAUSIMYNAS
Pavedimo atlikti Tikrinimą data ir
registracijos numeris
Perkančioji organizacija
Tikrinimo vieta
Pirkimo pavadinimas
Pirkimo numeris
Viešoji pirkimo–pardavimo sutartis (toliau –
Sutartis)
Eil.
Nr.

Reikalavimai
Taip

1.

2.

3.

4.

5.

Ar Sutartis sudaryta suėjus Sutarties
sudarymo atidėjimo terminui? ([1] 2
str. 22 d., 18 str. 9 d.)
Ar Sutartis sudaryta su tiekėju, kurio
pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, o
jam atsisakius ją sudaryti, ar Sutartis
sudaryta su tiekėju, kurio pasiūlymas
pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra
pirmas po tiekėjo, atsisakiusio
sudaryti Sutartį? ([1] 18 str. 1-2 d.;
perkančiosios
organizacijos
supaprastintų pirkimų taisyklės)
Ar Sutartis sudaryta nepažeidžiant
Sutarčių sudarymo terminų taisyklių
reikalavimų? ([1] 18 str. 7 d.; [3],
perkančiosios
organizacijos
supaprastintų pirkimų taisyklės)
Ar sudarant Sutartį joje nebuvo
keičiama
laimėjusio
tiekėjo
pasiūlymo kaina, derybų protokole ar
po derybų pateiktame galutiniame
pasiūlyme užfiksuota galutinė derybų
kaina ir pirkimo dokumentuose bei
pasiūlyme
nustatytos
pirkimo
sąlygos? ([1] 18 str. 3 d.)
Ar Sutartyje yra nustatyti visi
privalomieji reikalavimai? ([1] 18 str.
6 d.)

Atitikimas reikalavimams
Ne Never
tinta
Pastabos
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6.

Ar Sutartyje nustatytos kainodaros
taisyklės atitinka Viešojo pirkimo–
pardavimo
sutarčių
kainodaros
taisyklių
nustatymo
metodikos
reikalavimus? ([1] 18 str. 6 d. 3 p.;
[4])
Ar Sutarties vykdymas atitinka
Sutarties sąlygas?
Ar Sutarties sąlygos buvo keičiamos
nepažeidžiant
Viešųjų
pirkimų
įstatyme nustatytos tvarkos?
([1] 18 str. 8 d.)
Ar
perkančioji
organizacija,
vadovaudamasi Viešųjų pirkimų
ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkoje
nurodytais terminais užpildė ir
Viešųjų pirkimų tarnybai raštu
pateikė įvykdytos ar nutrauktos
Sutarties (preliminarios Sutarties)
ataskaitą? ([1] 19 str. 5 d.; [5])
Ar Sutarties įvykdymas užtikrintas
Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse
nustatytais
prievolės
įvykdymo užtikrinimo būdais?
Ar tinkamas Sutarties įvykdymo
užtikrinimo terminas?
Ar perkančioji organizacija, esant
pagrindams, pasinaudojo Sutarties
įvykdymo užtikrinimu?
([1] 2 str. 20 d.; 18 str. 2 d.)
APIBENDRINIMAS

7.

8.

9.

10.

Ar buvo nustatyti Sutarties sudarymo
tvarkos pažeidimai?

11.

Ar buvo nustatyti Sutarties vykdymo
pažeidimai?

12.

Ar įvykdžius Sutartį buvo pasiekti
pirkimo rezultatai?

Tikrinimo ataskaita:
Sutartis vykdoma nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų.
Sutartis vykdoma pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus:
1)
2)
3)
4)

straipsnis
straipsnis
straipsnis
straipsnis

dalis (-ys)
dalis (-ys)
dalis (-ys)
dalis (-ys)

punktas (-ai),
punktas (-ai),
punktas (-ai),
punktas (-ai),

3

5)
6)
7)

straipsnis
straipsnis
straipsnis

dalis (-ys)
dalis (-ys)
dalis (-ys)

punktas (-ai),
punktas (-ai),
punktas (-ai).

Teisės aktų žymėjimas klausimyne:
1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;
2. Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų
tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu
Nr. 1S-26 „Dėl Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“;
3. Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo
kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. 432;
4. Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 „Dėl viešojo
pirkimo–pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“;
5. Viešųjų pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų
tarnybos direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4 Dėl viešųjų pirkimų ataskaitų
rengimo ir teikimo tvarkos aprašo ir viešųjų pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“.

_________________________________
(Tikrinimą atlikusio valstybės tarnautojo
pareigos)

___________
(parašas)

_______________

__________________
(vardas ir pavardė)

