Atn - 3 tipinė forma,
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus
2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 1S-80
(Atn- 3 tipinė forma)
(perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas)
(įstaigos duomenys)
Viešųjų pirkimų tarnybai

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARČIŲ, PIRKIMO SUTARČIŲ IR VIDAUS SANDORIŲ
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)

⃝

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS
Oficialus pavadinimas:
Adresas:
Miestas:
Asmuo ryšiams:
El. paštas:
Interneto adresas (-ai)
Pagrindinis adresas:
Pirkėjo profilio adresas:

Juridinio asmens kodas:
Pašto kodas:
Telefonas:
Faksas:

Šalis:

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipo kodas:
III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI
1. Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų sutarčių vertė ir pirkimų skaičius (išskyrus mažos vertės
pirkimus, atliktus vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, 4 dalimi, 86 straipsnio 9
dalimi arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 94 straipsnio 9 dalimi)
Pirkimo objekto rūšis
Prekės
Paslaugos
Darbai
Iš viso

Bendra sudarytų sutarčių vertė (Eur)

Bendras pirkimų skaičius

IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI, NURODYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 23 STRAIPSNIO 2
DALYJE
1. Supaprastinti pirkimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio 2 dalies reikalavimus (įskaitant ir
mažos vertės pirkimus) (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą)
Bendra sudarytų sutarčių, atlikus supaprastintus pirkimus, vertė (Eur)
V. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI, NURODYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 3 ir 4
dalyse (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą)
1. Sutartys, sudarytos atliekant Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 dalyje numatytus viešuosius
pirkimus
(Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių
organizacijų, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja
prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė
arba skirtų užsienyje vykdomiems vystomojo bendradarbiavimo ir kitiems projektams, supaprastinti pirkimai)
Bendra sudarytų sutarčių, atlikus supaprastintus
(įskaitant mažos vertės) pirkimus, vertė (Eur)

Bendras pirkimų skaičius

2. Sutartys, sudarytos atliekant Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje numatytus viešuosius
pirkimus
(ypatingos svarbos tarptautiniams renginiams organizuoti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų supaprastinti
pirkimai)
Bendra sudarytų sutarčių, atlikus supaprastintus
Bendras pirkimų skaičius
(įskaitant mažos vertės) pirkimus, vertė (Eur)
VI. SUTARTYS, KURIŲ NEREIKLAUJAMA PASKELBTI PAGAL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 86
STRAIPSNIO 9 DALĮ ARBA KOMUNALINIO SEKTORIAUS PIRKIMŲ ĮSTATYMO 94 STRAIPSNIO 9
DALĮ
Bendra sudarytų sutarčių
(išskyrus supaprastintus pirkimus)
vertė (Eur)

Bendra sudarytų sutarčių, atlikus
supaprastintus (išskyrus mažos
vertės) pirkimus, vertė (Eur)

Bendra sudarytų sutarčių, atlikus
mažos vertės pirkimus, vertė (Eur)

Bendras pirkimų skaičius

Bendras pirkimų skaičius

Bendras pirkimų skaičius

VII. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNYJE ARBA KOMUNALINIO SEKTORIAUS
PIRKIMŲ ĮSTATYMO 19 STRAIPSNYJE NURODYTI VIDAUS SANDORIAI

Eil.
Nr.

Perkančiosios
organizacijos
arba perkančiojo
subjekto, kuris
yra perkančioji
organizacija
kontroliuojamo
subjekto kodas,
pavadinimas

Perkančiosios
organizacijos
arba
perkančiojo
subjekto, kuris
yra perkančioji
organizacija
kontroliuojamo
subjekto
pavadinimo
patikslinimas

Pirkimo
objekto
pavadinimas

Sutarties
sudarymo
data

Numatoma
sutarties
įvykdymo data

Bendra
sudarytos
sutarties vertė
(Eur)

+ Grupė

Iš viso
VIII. KITA INFORMACIJA
1. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Vardas, pavardė
Telefonas
Elektroninio pašto adresas
2. PAPILDOMA INFORMACIJA
3. ATASKAITĄ PASIRAŠANTIS ASMUO
(Vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

