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LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS VIRŠININKAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS VIRŠININKO 2019 M. SAUSIO 31 D.
ĮSAKYMO NR. 144-V-19 „DĖL LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. liepos
d. Nr. 144-VMastaičiai
P a k e i č i u Lietuvos policijos mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo
tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos policijos mokyklos viršininko 2019 m. sausio 31 d. įsakymu
Nr. 144-V-19 „Dėl Lietuvos policijos mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos
aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:
„58. Iniciatoriai, prieš pildydami ir teikdami paraišką, privalo peržiūrėti rengiant pirkimų
planą atlikto preliminaraus rinkos tyrimo duomenis bei rezultatus ir atlikti pagrindinį rinkos tyrimą
(toliau – rinkos tyrimas), išskyrus atvejus, kai planuojama vykdyti pirkimą pagal sudarytas
preliminariąsias pirkimų sutartis (CPO ir kt.).“
2. Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:
„61. Rinkos tyrimo rezultatai įforminami parengiant Rinkos tyrimo pažymą (Tvarkos aprašo
4 priedas). Šią pažymą pasirašo rinkos tyrimą atlikęs asmuo ar asmenų grupė. Pirkimams iki
10 000,00 Eur su PVM Rinkos tyrimo pažyma gali būti nepildoma.“
3. Pakeičiu 108.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„108.2. popierinę sąskaitą Iniciatoriaus atstovas teikia vizuoti nustatyta tvarka, prieš tai ant
jos užrašęs pirkimo paraiškos datą ir numerį.“
4. Pakeičiu 5 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
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Lietuvos policijos mokyklos
viršininkui
PIRKIMO PARAIŠKA
Eil. Nr.
Pavadinimas
1.
Pirkimo objekto pavadinimas. Pirkimo plano nr.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

Aprašymas

Trumpas pirkimo objekto aprašymas
Ar CPO kataloge yra siūlomas pirkimo objektas ir ar jis atitinka
užsakovo poreikius
Jei pirkimo objektas yra CPO siūlomų prekių, paslaugų ir darbų
kataloge ir atitinka užsakovo poreikius, nurodyti, ar pirkimas turi būti
vykdomas per CPO, ar ne. Priėmus sprendimą pirkimą vykdyti ne per
CPO, nurodyti tokio sprendimo motyvus
Pirkimo objekto skaidymas į dalis
Vykdant
tarptautinius
pirkimus,
privaloma skaidyti į dalis
Pirkimo vertė Eur su PVM
Maksimali suma, įvertinus galimus
papildomus pirkimus ir sutarties
pratęsimus
Finansavimo šaltiniai
Parenka LPM LS
Perkamo objekto BVPŽ kodas
Parenka LPM LS VPP
Pasiūlymų vertinimo kriterijus
1. Kainos ar sąnaudų ir kokybės
santykis
2. Sąnaudos
3. Kainos
Pirkimo būdas
Parenka LPM LS VPP
Kita informacija

PAGRINDINĖS SUTARTIES SĄLYGOS
Eil. Nr.
Reikalavimas
Sąlygos
1.
Prekių pateikimo, paslaugų suteikimo ar darbų Per kiek dienų (mėnesių ar metų) turi būti pristatytos
atlikimo terminas
prekės, suteiktos paslaugos ar atlikti darbai
2.
Pirkimo sutarties galiojimo terminas
Kiek mėnesių galios sudaroma sutartis
3.
Pirkimo sutarties pratęsimo sąlygos ir terminai
Nurodyti, ar gali būti pratęsta sutartis, jei taip, kokiam
laikotarpiui
4.
Apmokėjimo terminas
Per kiek dienų atsiskaitoma už prekes, paslaugas ar
darbus

2
5.

Sutarties vykdymo adresas

6.

Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo
(tel., adresas)
Priėmimo sąlygos

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vieta, kur bus teikiamos paslaugos, pristatomos prekės,
atliekami darbai

Specifinės priėmimo sąlygos, jei pirkimo sutartyje
nepakanka nurodyti, kad prekės, paslaugos arba darbai
priimami pagal šalių pasirašomą perdavimo aktą arba
kitą lygiavertį dokumentą
Prekių, paslaugų ar darbų perdavimo akto pasirašymo Per kiek dienų turi priimti pristatytas prekes, suteiktas
terminas
paslaugas ar atliktus darbus ir pasirašyti perdavimo aktą
Garantinis terminas
Prekių, paslaugų ar darbų garantinis terminas
Defektų šalinimo tvarka
Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis (proc.) ir Laidavimas, garantija ___ proc., bauda ___ proc.,
priemonės
delspinigiai ___ proc.
Poreikis sudaryti preliminariąją sutartį
Sutarčiai taikoma kainodara
Fiksuoto įkainio arba fiksuotos kainos su peržiūrėjimu
arba be peržiūrėjimo
Kita

PIRKIMO OBJEKTAS
Eil. Nr.

Pirkimo dalis

Pirkimo objekto pavadinimas

Matas

Kiekis

Specifikacija

REIKALAVIMAI KVALIFIKACIJAI
Eil. Nr.

Reikalavimas

Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai

Pirkimo paraiškos vizavimo, pasirašymo ir tvirtinimo nustatymai DVS
Pirkimas vykdomas iš LPM programos sąmatoje numatytų
valstybės biudžeto asignavimų ir kitų lėšų
Atsakingas asmuo

Iniciatorius (LPM struktūrinio padalinio vadovas)
Už paraiškos rengimą ir (ar) pirkimo objektą atsakingas asmuo
(jei du skirtingi asmenys – pasirašo abu)
Iniciatoriaus savarankiško struktūrinio padalinio vadovas
LPM LS vedėjas
LPM LS vyriausiasis specialistas (vykdantis necentralizuotas
finansų funkcijas) arba projekto apskaitą tvarkantis LPM LS ar
VVS darbuotojas
LPM viršininko pavaduotojas, kuruojantis LPM VVS ir LS
veiklą (pirkimams iki 58 000,00 Eur be PVM)
LPM viršininkas (pirkimams už daugiau kaip 58 000,00 Eur
be PVM)
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Paraiškos derinimo konfigūracija
CP lėšos

CA lėšos

Pasirašo

Pasirašo

Pasirašo

Pasirašo

Vizuoja
Vizuoja

Vizuoja
Vizuoja

Vizuoja

Vizuoja

Tvirtina

Tvirtina

Tvirtina

Tvirtina
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