Atn-1 tipinė forma,
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymu
Nr. 1S-80

(Atn-1 tipinė forma)
(perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas)
(įstaigos duomenys)

Viešųjų pirkimų tarnybai

VIEŠOJO PIRKIMO ARBA PIRKIMO PROCEDŪRŲ ATASKAITA
20

m._________d. Nr.______

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu
(toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)

⃝

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų,
įstatymu (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas)

⃝

Perkantysis subjektas priėmė sprendimą
pirkimui netaikyti Komunalinio sektoriaus
pirkimų įstatymo II, III, IV, V skyrių
nuostatų.

Taip

Jeigu taip, nurodyti teisinį pagrindą, leidžiantį netaikyti
Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo II, III, IV, V skyrių
nuostatų ir sutarties vertę:
Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo
straipsnis
dalis
punktas
Bendra sudarytos sutarties vertė (Eur)

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
Pirkimo procedūrų ataskaita
Pirkimo procedūrų ataskaita preliminariosios sutarties pagrindu
Pirkimo procedūrų ataskaita dinaminės pirkimo sistemos pagrindu
Projekto konkurso procedūrų ataskaita

1.1. PIRKIMO NUMERIS
1.2. PIRKIMO PROCEDŪROS NUMERIS

2. PIRKIMO PAVADINIMAS
2.1. Pirkimo objekto pavadinimas
(pildyti, jeigu atliktos pirkimo procedūros)
2.2. Projekto pavadinimas
(pildyti, jeigu atliktos projekto konkurso procedūros)
3. PIRKIMO (PROJEKTO KONKURSO) VERTĖ
Tarptautinis pirkimas
Supaprastintas pirkimas
4. AR PIRKIMAS (PROJEKTO KONKURSAS) YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ
TAIP
NE
LĖŠOMIS?
4.1. Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:
Taip,

nurodykite projektą iš sąrašo:

Ne,

nurodykite fondo ar programos
pavadinimą iš sąrašo:

jeigu pasirinkote „Kita“, nurodykite
fondo ar programos pavadinimą:

Projekto kodas
Projekto pavadinimas
5. AR PIRKIMAS (PROJEKTO KONKURSAS) ATLIEKAMAS
CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS
PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)

TAIP

NE

5.1. Priežastys, dėl kurių nuspręsta paraiškų dėl kvalifikavimo pagal kvalifikacijos vertinimo
sistemą (tik pagal Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymą), paraiškų, pasiūlymų,
sprendinių, projekto konkursų planų ir projektų pateikimui naudoti kitas nei centrinės
viešųjų pirkimų informacinės sistemos ar kitas elektronines priemones (pildyti, jeigu
naudojamos kitos nei centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos ar kitos elektroninės
priemonės)
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS
Oficialus pavadinimas:
Juridinio asmens kodas:
Adresas:
Miestas:
Pašto kodas:
Šalis:
Asmuo ryšiams:
Telefonas:
El. paštas:
Faksas:
Interneto adresas (-ai)
Pagrindinis adresas:
Pirkėjo profilio adresas:
Kita informacija:
Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipo kodas:
1. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI

TAIP

NE

ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?
Oficialus pavadinimas:
Juridinio asmens kodas:
Adresas:
Miestas:
Pašto kodas:
Šalis:
Asmuo ryšiams:
Telefonas:
El. paštas:
Faksas:
Interneto svetainės adresas:
Kita informacija:
Įgaliotosios perkančiosios organizacijos arba įgaliotojo perkančiojo subjekto tipo
kodas:
III. PIRKIMO OBJEKTAS
1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ
SUTARTĮ?

TAIP

NE

2. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUKURTI DINAMINĘ PIRKIMO SISTEMĄ
SISTEMĄ?

TAIP

NE

3. PIRKIMO OBJEKTO RŪŠIS:
4. PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:
Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ
Papildomas (-i) pirkimo objektas (-ai) pagal BVPŽ (jei yra)
Eil.
Kodas
Pavadinimas
Kodas
Pavadinimas
Nr.
5. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS
PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Dalių kiekis:
Pirkimo objekto
dalies numeris

Pavadinimas

Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
Pagrindinis pirkimo
Papildomas pirkimo
objektas
objektas

IV. PROJEKTUOJAMAS OBJEKTAS (PROJEKTAS)
1. BŪSIMŲ PASLAUGŲ PAVADINIMAS (pagal BVPŽ )
2. BŪSIMŲ PASLAUGŲ KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:
Pagrindinis būsimų paslaugų kodas pagal BVPŽ
Papildomas (-i) būsimų paslaugų kodas (-ai) pagal BVPŽ (jei yra)
Eil.
Kodas
Pavadinimas
Kodas
Pavadinimas
Nr.
3. PROJEKTUOJAMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PROJEKTUS
(pildyti, jeigu projektuojamas objektas skirstomas į dalis)
Būsimų paslaugų kodas pagal BVPŽ
Projektuojamo
objekto dalies
Pavadinimas
Pagrindinis pirkimo
Papildomas (i) pirkimo
numeris
objektas
objektas (-ai)
V. PIRKIMO BŪDAS
1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
2. PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMO PAGRINDIMAS

Viešųjų pirkimų įstatymo /

(jeigu pirkimas atliktas skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų,
konkurencinio dialogo būdu, taip pat jeigu siekiama sudaryti
pirkimo sutartį preliminariosios sutarties ar dinaminės sistemos
pagrindu, nurodomas atitinkamo įstatymo straipsnis, straipsnio
dalis ir dalies punktas, kuriuo vadovaujantis pasirinktas
šis būdas)

Komunalinio sektoriaus įstatymo
dalis

straipsnis

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ
DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS,
PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.
Nr.

punktas

Pirkimo
numeris

VI. DALYVIAI (KANDIDATAI)
1. Dalyviai (kandidatai)
Kodas, pavadinimas

Pavadinimo
patikslinimas

Adresas

Šalis

Atrinktų kandidatų
pasirinkimo priežastys

Grupė
+

-



2. Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkto reikalavimo taikymas (pildyti, jeigu priežastys
nenurodytos pirkimo dokumentuose)
2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1
punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo
nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus
didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę
(jeigu pažymima „TAIP“, pildomas 2.2 papunktis)

2.2

Priežastys, jeigu pirkimo dokumentuose reikalaujama metinė
tiekėjo veiklos pajamų suma yra daugiau kaip du kartus
didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę, kaip nustatyta
Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte

TAIP

VII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO PASIRINKIMO KRITERIJAI:
Kainos ir kokybės santykis
Sąnaudų ir kokybės santykis
Sąnaudos
Kaina
Tais atvejais, kai skirtingoms pirkimo objekto dalims yra taikomi skirtingi kriterijai, nurodoma:
Vertinimo kriterijus
Kainos ir kokybės santykis
Sąnaudų ir kokybės santykis
Sąnaudos
Kaina

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

NE

2. PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI
PASIŪLYMAI)
Pirkimo
objekto
dalies
(-ių)
numeris
(-iai)

Kandidato
(dalyvio)
kodas,
pavadinimas

Pasiūlymų
galutinių
pasiūlymų
nepateikimas

ar

Pasiūlymų
(galutinių
pasiūlymų)
atmetimo
teisiniai
pagrindai

Pasiūlymų
(galutinių
pasiūlymų)
atmetimo
priežastys

Pasiūlymo (pasiūlymo
dalies) kaina/ sąnaudos

kandidatas
(dalyvis)
pasiūlymo
ar galutinio
pasiūlymo
nepateikė
savo
iniciatyva

Pasiūlymo
kainos/
sąnaudų
išraiška

kaina
sąnaudos

kandidatas
nebuvo
pakviestas
pateikti
pasiūlymo
Priežastys:
_______
(įrašyti)
3. SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)
3.1. 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 kodas,
pavadinimas

Pasiūlymo
(pasiūlymo
dalies)
kainos ar
sąnaudų ir
kokybės
santykis

Pasiūlymo (pasiūlymo
dalies) kaina/sąnaudos

Pasiūlymo
(pasiūlymo
dalies) kainos/
sąnaudų
išraiška

kaina
sąnaudos
VIII. PROJEKTŲ VERTINIMAS
1. PROJEKTŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI IR ATMESTI PROJEKTAI
Pirkimo objekto
Kandidato
Projekto nepateikimas
Projekto atmetimo
dalies (-ių)
kodas,
(tik riboto projekto atveju) priežastys
numeris (-iai)
pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies)
kaina/sąnaudos
(pildyti, jeigu projekto
konkurso metu sudaroma
pirkimo sutartis
(preliminarioji sutartis) ir
žinoma pasiūlymo kaina)

kandidatas
nepateikė projekto
savo iniciatyva

kaina
sąnaudos

kandidatas
nebuvo
pakviestas
pateikti projekto
Priežastys:
(įrašyti)
2. SUDARYTA PROJEKTŲ EILĖ ARBA NUSTATYTAS LAIMĖJĘS PROJEKTAS (pildoma ir tokiu atveju, jei gautas vienas
projektas)
Projekto dalies
Projekto eilės numeris
Dalyvio pavadinimas
numeris
IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS ARBA PERKANČIOJO SUBJEKTO
VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ, INTERESŲ KONFLIKTAI, KONKURENCIJOS IŠKRAIPYMAI
1. PRETENZIJOS
TAIP
NE
Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai
arba perkančiajam subjektui
2. IEŠKINIAI TEISMUI
TAIP
NE
Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui
3. INTERESŲ KONFLIKTAI (pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų
įstatymo 33 straipsnį)
TAIP
NE
3.1. Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?
(jeigu taip, pildyti 3.2 papunktį )
3.2. Priemonės, kurių ėmėsi perkančioji organizacija arba perkantysis
subjektas dėl nustatyto interesų konflikto
4. PRIEMONĖS, SIEKIANT IŠVENGTI KONKURENCIJOS IŠKRAIPYMŲ
(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 3 ir 4 dalis arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 39
straipsnio 3 ir 4 dalis)
TAIP
NE
4.1. Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris
pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo
pasirengti pirkimui
4.2. Priemonės, kurių ėmėsi perkančioji organizacija arba
perkantysis subjektas, kad nebūtų pažeista konkurencija ir
būtų užtikrintas tiekėjų lygiateisiškumo principo laikymasis
(pildyti tuo atveju, jeigu pirkime dalyvavo kandidatas ar dalyvis,
kuris ar su kuriuo bendradarbiaujantys ūkio subjektai, padėjo
pasirengti pirkimui)
X. PIRKIMO (PROJEKTO KONKURSO) PROCEDŪRŲ PABAIGA
1. Procedūrų pabaiga
Pirkimo
Sprendimo
objekto
Sprendimą
Procedūros pabaiga
priėmimo
dalies (-ių)
nulėmusios priežastys
data
numeris (-iai)
Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį), sukūrus
dinaminę pirkimų sistemą arba nustačius projekto konkurso
laimėtoją
Atmetus visas paraiškas, pasiūlymus, projekto konkurso

planus ar projektus
Nutraukus pirkimo ar projekto konkurso procedūras
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos
paraiškos, pasiūlymo, projekto konkurso plano ar projekto
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo
sutarties ar preliminariosios sutarties dėl priežasčių, kurios
priklausė nuo tiekėjų
Visiems tiekėjams atšaukus pasiūlymus projekto konkurso
planus ar projektus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį
2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo (projekto konkurso) procedūros ar buvo 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

XI. SUTARTYS
1. PRELIMINARIOJOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA
PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) VERTĖ (EUR) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus
galimus pratęsimus)
2. SUTARTIS
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Tiekėjo kodas ir pavadinimas
Sutarties sudarymo data
Sutarties galiojimo terminas
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto
dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)
(įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į
visus galimus pratęsimus)
Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė
TAIP
NE
NEŽINOMA
2.1 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 (jei žinoma)

Kodas, pavadinimas

Pavadinimo patikslinimas

Adresas

Šalis

Apimtis
(Eur arba proc.),
(jei žinoma)
Eur
proc.

TAIP
NE
2.2 Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),
buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimas
ar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?
(jei taip, pažymėkite atitinkamą langelį)
Pirko centrinė perkančioji organizacija
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija arba įgaliotasis perkantysis subjektas
Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas pirko sau pavaldžioms įstaigoms
Pirko kelios perkančiosios organizacijos arba keli perkantieji subjektai kartu
Pirko skirtingų valstybių narių perkančiosios organizacijos arba perkantieji subjektai kartu

TAIP
2.3 Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti visi minimalūs Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikyti išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai, pažymint jų skaičių)
Jeigu buvo numatyti išplėstiniai aplinkos apsaugos
kriterijai, nurodyti jų skaičių

Nuo vieno iki trijų

NE

Daugiau kaip trys

2.4 Ar 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

TAIP

NE

TAIP

NE

2.5 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)
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai
2.6 Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?
XII. LAIMĖTOJAI IR APDOVANOJIMAI (tik projekto konkursui)
(ši dalis pildoma dėl kiekvieno laimėtojo atskirai)
Projekto
Projekto
Apdovanojimo Aplinkos apsaugos ir kiti
dalies (-ių) konkurso
vertė (Eur)
kriterijai
numeris
laimėtojo,
(įskaitant visus
(-iai)
kodas,
privalomus
pavadinimas
mokesčius)

TAIP

NE

Grupė
Sutarties informacija



+

Ar
į
pirkimo
dokumentus buvo įrašyti
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro
įsakymu
nustatyti
aplinkos
apsaugos
kriterijai
TAIP

sutarties
sutarties)
(pildyti,
sutartis
sutartis)
projekto

NE

Jeigu buvo numatyti
išplėstiniai
aplinkos
apsaugos
kriterijai,
nurodyti jų skaičius
Nuo
1 iki
3

Pirkimo
(preliminariosios
sudarymo data
jeigu pirkimo
(preliminarioji
sudaroma
konkurso metu)

Daugiau
kaip 3

Buvo taikomi energijos
vartojimo efektyvumo
reikalavimai?
TAIP
NE
Ar vykdant pirkimą
buvo taikyti inovatyvaus
pirkimo kriterijai?
TAIP
NE

Pirkimo
sutartyje
(preliminariojoje sutartyje)
nustatyta bendra pirkimo
objekto dalies (-ių) vertė
(Eur)
(pildyti, jeigu pirkimo
sutartis
(preliminarioji
sutartis)
sudaroma
projekto konkurso metu)

Numatoma
pirkimo
sutarties
galiojimo
pabaigos data (pildyti,
jeigu pirkimo sutartis
sudaroma
projekto
konkurso
metu,
atsižvelgiant
į
visus
galimus pratęsimus)

XIII. KITA INFORMACIJA
1. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Vardas, pavardė
Telefono numeris
Elektroninio pašto adresas
2. PAPILDOMA INFORMACIJA

3. ATASKAITĄ PASIRAŠANTIS ASMUO
(Vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

