
VDU „Atžalyno“ progimnazijos  

Viešųjų pirkimų organizavimo ir  

kontrolės tvarkos aprašo  

1 priedas 

 

(Inicijavimo paraiškos forma) 

 

(Skliaustuose pasviruoju šriftu nurodytos pildymo instrukcijos, rengiant inicijavimo paraišką, turi būti 

ištrinamos) 

 

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas didžiosiomis paryškintomis raidėmis) 

 

(Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinio, 

kuruojančio perkančiąją organizaciją, pavadinimas, 

jei pirkimą atlikti pavedama Kauno miesto savivaldybės 

administracijai – centrinei perkančiajai organizacijai,  

arba perkančiosios organizacijos vadovo vardas, pavardė, jei 

pirkimo procedūras atliks perkančioji organizacija)  

 

………………………………………………….. PIRKIMO INICIJAVIMO PARAIŠKA  

(pirkimo pavadinimas)  

 

20__ m.________________ d.  Nr. ________ 

Kaunas 

 

1. Pirkimo apibūdinimas  

(Nurodomas pirkimo pavadinimas. Jei pirkimas skaidomas, nurodomi pirkimų dalių pavadinimai ir 

pateikiama informacija apie kiekvieną pirkimo dalį.) 

 

2. Pirkimo techninė specifikacija  

(Jeigu pridedama kaip atskiras dokumentas, nurodoma „(priedas)“ arba šioje vietoje aprašomi 

reikalavimai perkamam objektui. Jei numatoma pirkti statybos darbus, kurie bus vykdomi pagal 

techninį projektą, turi būti pateiktas techninis projektas (elektroninėmis priemonėmis), šio projekto 

ekspertizės aktas, kainos skaičiavimai, perkančiosios organizacijos vadovo įsakymas, kuriuo buvo 

patvirtintas techninis projektas. Jei perkamiems darbams neprivalomas techninis projektas, 

pateikiami (elektroninėmis priemonėmis) darbų kiekių žiniaraščiai, brėžiniai, schemos, darbų 

aprašymas ir pan. Kai perkamos paslaugos ir prekės, nurodomi perkamoms paslaugoms ar prekėms 

apibūdinti reikalingi duomenys.) 

 

Neskaidymo pagrindimas 

(Jei pirkimo skaidymas nėra privalomas, nurodoma „Neaktualu“. Jei bus atliekamas tarptautinis 

pirkimas, kuris nėra skaidomas į pirkimo dalis, arba statinio statybos darbų ir statinio projektavimo 

paslaugų pirkimas neatskiriant statinio statybos darbų pirkimo nuo statinio projektavimo paslaugų 

pirkimo, pateikiamas pagrindimas. Reikalinga pagrįsti, kad dėl skaidymo sumažėtų tiekėjų 

konkurencija, pirkimo sutarties vykdymas taptų per daug brangus ar sudėtingas techniniu požiūriu, 

skirtingų pirkimo objekto dalių įgyvendinimas būtų glaudžiai susijęs ir dėl to perkančiajai 

organizacijai atsirastų būtinybė koordinuoti šių dalių tiekėjus ir tai keltų riziką netinkamai įvykdyti 

pirkimo sutartį, ar nurodyti kitas pagrįstas aplinkybes, dėl kurių netikslinga pirkimo objektą skaidyti 

į dalis. Pagrindimo argumentai negali būti formalūs, turi būti konkrečiai įvardijamos neskaidymo 

priežastys.) 
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3. Pirkimo procedūrų atlikimo data (prekių pristatymo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo pradžia) 

(Nurodoma pirkimo atlikimo data, atsižvelgiant į turimas galiojančias sutartis ar pan. ir į Aprašo 

46 punkte nustatytus terminus.) 

 

Pagrindimas dėl skubos  

(Nurodoma „Neaktualu“ arba, jeigu pirkimo atlikimo terminas turi būti trumpesnis nei Kauno 

miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo, 

patvirtinto Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 29 d. įsakymu 

Nr. A-4437 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 46 punkte nustatyti terminai, pateikiamas motyvuotas 

pagrindimas pirkimą atlikti  skubos tvarka.) 

 

 

4. Perkamos prekės, paslaugos ar darbai  

(Nurodoma, ar yra CPO LT kataloge, ar nėra CPO LT kataloge, ar galima įsigyti naudojantis KMSA 

CPO sudaryta preliminariąja sutartimi ar sukurta dinamine pirkimo sistema (toliau – DPS) ar ne) 

 

4.1. CPO LT katalogo patikrinimo data 

(Nurodoma CPO LT katalogo patikrinimo data.) 

 

4.2. Pagrindimas dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo ne per CPO LT, ne per KMSA CPO 

(Jei reikalingas pirkimo objektas CPO LT kataloge yra, jei yra galimybė sudaryti pagrindinę sutartį 

KMSA CPO sudarytos preliminariosios sutarties pagrindu ar konkretaus pirkimo sutartį sukurtos 

DPS pagrindu, bet neperkama naudojantis CPO LT katalogu ar per KMSA CPO – nurodomas 

motyvuotas pagrindimas: neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių, nurodant juos 

konkrečiai, perkančioji organizacija gali pirkimo objektą įsigyti efektyviau ir pan. Pareigos įsigyti 

prekių, paslaugų ir darbų iš CPO LT arba per ją ar per KMSA CPO gali būti nesilaikoma, jei 

atliekamas mažos vertės neskelbiamas pirkimas, kurio sutarties vertė yra 15 000 Eur be pridėtinės 

vertės mokesčio (toliau – PVM) arba mažiau, ir tik jei tokių prekių, paslaugų ar darbų tomis 

pačiomis sąlygomis negalima įsigyti naudojantis CPO LT katalogu ar KMSA CPO sudaryta 

preliminariąja sutartimi ar sukurta DPS.) 

 

5. Ar pirkimas buvo numatytas pirkimų plane?  

(Jeigu buvo numatytas, nurodoma „Taip“ ir pirkimų plano paraiškos Nr. (pridedama kaip priedas)  

(Jeigu nebuvo numatytas, nurodoma „Ne“).  

Pirkimų plano ir pirkimų suvestinės tikslinimo poreikis  

(Jeigu reikia tikslinti, įrašoma „Yra“, nurodomas reikalingas tikslinimas ir motyvuotas 

paaiškinimas (pagrindimas), kodėl atitinkamas poreikis koreguojamas ir negalėjo būti numatytas 

iki kovo 15 dienos, jeigu nereikia tikslinti, įrašoma „Nėra“.) 

Pirkimų plano ir pirkimų suvestinės tikslinimo duomenys 

(Jeigu reikia tikslinti nurodomas papildomos (neplaninės) pirkimų plano paraiškos Nr. (pridedama 

kaip priedas). 

 

 

6. Siūlomi tiekėjai ir tiekėjų sąrašo pagrindimas (taikoma, jei atliekamas neskelbiamas pirkimas)  

(Išvardijami tiekėjai arba tiekėjų sąrašas pridedamas.) 

 

7. Numatoma sutarties trukmė (įskaitant pratęsimo galimybes) 

(Pvz., 12 mėn. su galimybe sutartį pratęsti, bet ne daugiau kaip dar 24 mėn.) 
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8. Numatomos sudaryti sutarties vertė (bendra suma visam sutarties laikotarpiui, įskaitant 

pratęsimus) …………………. (nurodoma suma Eur be PVM ir suma su PVM), iš kurios 

papildomiems darbams, prekėms, paslaugoms skirta suma (ar procentinė dalis, proc.) 

…………………. (jei taikoma, nurodoma suma Eur be PVM, ir suma su PVM arba procentinė 

dalis, proc.). 

 

Maksimali pasiūlymo kaina turi neviršyti ……………… Eur su PVM (taikoma pasiūlymui vertinti. 

Tuo atveju, kai sutartis sudaroma 12 mėn., su pratęsimais, nurodoma metinė pasiūlymo kaina).   

 

9. Maksimalios pasiūlymo kainos pagrindimas. Kaina nustatyta, atsižvelgiant į ……………. 

(nurodomas kainos nustatymo pagrindimas, pvz.: rinkos tyrimas ir (arba) atliktą turimų KMSA 

sutarčių analizė ir (ar) techninio projekto ekspertizės aktas, kt.). Pridedama preliminari sąmata, 

kurioje pateikiamas planuojamos sudaryti pirkimo sutarties orientacinės vertės skaičiavimas, atliktas 

atsižvelgiant į skaičiuojamąsias kainas, panašių pirkimų praktiką, rinkos ar kitus tyrimus 

 

10. Finansavimo šaltinis 

(Nurodoma informacija apie asignavimus, skiriamus šiam pirkimui (planuojamos ar turimos lėšos), 

jų šaltinis.) 

 

Derinimo su finansavimo institucija reikalavimai 

(Įrašoma „Taikomi“arba „Netaikomi“ (jeigu reikalavimai taikomi, nurodoma tvarka, pagal kurią 

turi būti derinama su finansavimo institucija (pvz., Centrine projektų valdymo agentūra, Aplinkos 

projektų valdymo agentūra), pvz.: iki pirkimo procedūrų pradžios arba atlikus pirkimo procedūras 

iki sutarties sudarymo, arba po sutarties sudarymo.) 

 

11. (Pildymas neprivalomas) Siūlomi minimalūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir kvalifikaciją 

patvirtinantys dokumentai  

       (Nurodomi siūlomi reikalavimai ir kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai. Nurodytus 

reikalavimus ir kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus galima pateikti iki pirkimo dokumentų 

rengimo pradžios ar nurodytus pakeisti (patikslinti) pirkimo dokumentų rengimo metu.) 

 

12. (Pildymas neprivalomas) Siūloma tiekėjų pasiūlymus vertinti pagal: kainos ar sąnaudų ir 

kokybės santykį; sąnaudas, kurios apskaičiuojamos pagal gyvavimo ciklo sąnaudų metodą; kainą 

(tinkamą (-us) žodį (-ius) pasirinkti, kitus išbraukti. Pasiūlymų vertinimo kriterijus galima pateikti 

iki pirkimo dokumentų rengimo pradžios ar nurodytus pakeisti (patikslinti) pirkimo dokumentų 

rengimo metu.) 

 

13. (Pildymas neprivalomas) Siūlomi aplinkosauginiai, energijos vartojimo efektyvumo, 

socialiniai, inovatyvūs reikalavimai, kriterijai, informacija, ar bus atliekamas rezervuotas pirkimas 

(Aprašoma arba pridedama kaip atskiras dokumentas. Kriterijus ar informaciją galima pateikti iki 

pirkimo dokumentų rengimo pradžios ar nurodytus pakeisti (patikslinti) pirkimo dokumentų 

rengimo metu.) 

 

14. (Pildymas neprivalomas) Siūloma paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje kvietimą suteikti išankstinę konsultaciją (nurodoma, kokius klausimus kelti tiekėjams, 

dėl kurių pirkimo sąlygų reikalavimų ar dokumentų prašyti tiekėjus pasisakyti), iš anksto paskelbti 

pirkimo iniciatoriaus parengtą techninės specifikacijos projektą (Informaciją galima nurodyti ar 

nurodytą pakeisti pirkimo dokumentų rengimo metu.) 
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15. (Pildymas neprivalomas) Siūlomos sutarties sąlygos 

(Aprašoma arba pridedamas kaip atskiras dokumentas. Sutarties sąlygas, sutarties projektą bus 

galima pateikti iki pirkimo dokumentų rengimo pradžios ar pakeisti (patikslinti) pirkimo dokumentų 

rengimo metu.) 

 

16. Perkančiosios organizacijos vadovo įsakymo, kuriuo paskirtas pirkimo iniciatorius, data, Nr., 

pirkimo iniciatoriaus vardas, pavardė.  

Patvirtinu, kad esu pasirašęs nešališkumo deklaraciją, konfidencialumo pasižadėjimą ir 

užpildęs privačių interesų deklaraciją, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme. 

 

PRIDEDAMA: 

1.  

(Išvardijami pridedami dokumentai) 

 

 

(Pirkimo iniciatoriaus pareigos, vardas, pavardė) 

 

_____________________________ 

 


