Mokyklos Supaprastintų viešųjų pirkimų
taisyklių
1 priedas
TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA
20__ m. _________ __ d. Nr.
I. BENDROJI DALIS
1. Pirkimo pavadinimas:
2. Pirkimo dalies pavadinimas:
3. Pirkimo objekto ar jo dalies pavadinimas ir trumpas aprašymas:
4. Teisės akto, kuriuo paskirtas pirkimo organizatorius, pavadinimas, data ir numeris:
5. Pagal šios apklausos rezultatus numatomos sudaryti pirkimo sutarties (sutarčių) kaina:

II. PIRKIMO PROCEDŪROS
6. Mokyklos įsakymo, kuriuo patvirtintos Mokyklos vykdomų Supaprastintų viešųjų
pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės), ir šį įsakymą keitusių (jeigu tokių yra) Mokyklos
direktoriaus įsakymų datos ir numeriai:
7. Taisyklių punktas, kuriuo vadovaujantis pasirinkta pirkimą atlikti
apklausos būdu:
 žodžiu
 raštu

8. Bendravimo su tiekėjais būdas (pažymėti):
9. Tiekėjų, kuriuos numatoma apklausti, skaičius:
10. Taisyklių punktas, kuriuo vadovaujantis apklausiamas tik vienas
tiekėjas (jeigu taikoma):

 taip

11. Ar buvo rengti pirkimo dokumentai (pažymėti):

 ne
12. Pasirinktas tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijus
(pažymėti):

 mažiausia kaina
 ekonomiškai naudingiausias
pasiūlymas
 kitas pirkimo dokumentuose
nustatytas su pirkimo objektu

2
susijęs kriterijus
13. Į ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų įeinantys parametrai ir jų lyginamieji
svoriai ekonominio naudingumo kriterijuje (procentais) (punktas pildomas tais atvejais, kai
nebuvo rengti pirkimo dokumentai, kuriuose turėtų būti aprašytas ekonomiškai naudingiausio
pasiūlymo kriterijaus taikymas):
Lyginamasis
svoris

Parametro pavadinimas

14. Kitas nei kaina ar ekonominis naudingumas kriterijus ir jo taikymo ypatumai (punktas
pildomas tais atvejais, kai nebuvo rengti pirkimo dokumentai, kuriuose turėtų būti aprašytas šio
kriterijaus taikymas):

15. Apklausti tiekėjai ir pasiūlymų pateikimo datos:
Tiekėjo pavadinimas

Adresas, telefonas ar
kita informacija
kontaktams

Pasiūlymo
pateikimo data

16. Pasiūlymų duomenys (pildoma, kai pasiūlymai vertinami pagal kainos arba ekonominio
naudingumo kriterijų):
Pasiūlymą pateikusio
tiekėjo pavadinimas

Vertinami parametrai ir pasiūlyme nurodytos jų
reikšmės
Kaina
(su
PVM)

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė
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17. Pasiūlymų duomenys (pildoma, kai pasiūlymai vertinami pagal kitokį nei kaina arba
ekonominis naudingumas kriterijų):
Pasiūlymą pateikusio
tiekėjo pavadinimas

Pasiūlymo
kaina (su
PVM)

Vertinimo kriterijus (kriterijai) ir
pasiūlyme nurodyta reikšmė (reikšmės)

Vertinimo
rezultatas

18. Laimėjusį pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas

19. Pastabos

PRIDEDAMA:
1.
2.
Pirkimo organizatorius

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

