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5 priedas 

 

Rinkos tyrimo pažyma 

 
1. Pagrindinė informacija apie rinkos tyrimą 

 Būtina pasirinkti vieną tinkamą variantą 

☐ Atlikau rinkos tyrimą 

☐ Rinkos tyrimo neatlikau, nes: 

_________________________spustelėkite lauką patikslinimui įrašyti_________________________ 

2. Rinkos tyrimo būdas (galima žymėti ir kelis variantus) 

 Atliekant rinkos dalyvių apklausą, apklausiama ne mažiau 3 potencialių tiekėjų 

 Bendravimo su potencialiais tiekėjais metu negalima atskleisti konfidencialios informacijos (pvz. turimo biudžeto) 

2.1. Siekiant nustatyti techninius, funkcinius, estetinius, meninius ir kt. pirkimo objekto 

reikalavimus: 

☐ Analizuotos per pastaruosius 12 mėn. vykdytų pirkimų techninės specifikacijos, sutartys, tiekėjų pasiūlymai 

☐ Analizuotos per pastaruosius 3 m. vykdytų pirkimų techninės specifikacijos, sutartys, tiekėjų pasiūlymai 

☐ Atlikta potencialių tiekėjų apklausa 

☐ Atlikta rinkos analizė pagal viešai prieinamą informaciją apie technines pirkimo objekto savybes 

☐ Taip pat vertintos pirkimo objekto alternatyvos, atsiradusios naujovės ir technologiniai sprendimai, kurie 

vienu ar kitu būdu galėtų tenkinti progimnazijos poreikius. 

2.2. Siekiant nustatyti preliminarią pirkimo objekto vertę: 

☐ Analizuoti per pastaruosius 12 mėn. įvykdyti/vykdomi panašaus pobūdžio pirkimai 

☐ Analizuoti per pastaruosius 3 m. įvykdyti pirkimai 

☐ Atlikta potencialių tiekėjų apklausa 

☐ Atlikta rinkos analizė pagal viešai prieinamus kainynus 

☐ Taip pat vertintas kainų pokytis, apžvelgus viešai prieinamą informaciją ir/arba papildomai apklausiant 

tiekėjus. 

3. Rinkos tyrimo rezultatas (pažymėti ir užpildyti vieną tinkamą): 

☐ Preliminarus rinkos tyrimas (atliekamas prieš teikiant naują poreikį į ateinančių metų pirkimų planą) 

 Šiuo tyrimu siekiama nustatyti bazinius reikalavimus tam, kas perkama, nustatyti mato vienetą ir jo kainą bei bendrą 

ketinamos sudaryti sutarties vertę 

☐ Galutinis rinkos tyrimas (atliekamas prieš rengiant techninę specifikaciją ir inicijuojant pirkimą) 

 Šiuo tyrimu siekiama patikslinti preliminariame rinkos tyrime sukauptą informaciją apie tiekėjus (ar jie tebegali 

pasiūlyti tai, kas perkama), kainą (ar neatpigo/nepabrango) ir konkrečias pirkimo objekto savybes (ar jos nurodomos 

techninėje specifikacijoje) 

Eil. 

Nr. 
Tiekėjo pavadinimas Pasiūlymo data 

Pasiūlymo vertė, 

€ be PVM 

Savybės 

nurodytos TS 

1.  pasirinkite  pasirinkite 

2.  pasirinkite  pasirinkite  

3.  pasirinkite  pasirinkite  

4. Mažiau nei 3 tiekėjų pasirinkimo priežastys 

 Pildyti tik tuo atveju, jei rinkos tyrimo metu nustatyta, kad reikiamas prekes, paslaugas ar darbus parduoda mažiau 

kaip 3 tiekėjai, kurie nurodyti 3. punkto lentelėje ir su šia pažyma teikiamo poreikio arba paraiškos užduoties lauke 

„Siūlomų tiekėjų sąrašas“ 

_________________________spustelėkite lauką patikslinimui įrašyti_________________________ 


