
 

 

LLTI viešųjų pirkimų organizavimo 

taisyklių 1 priedas 

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS  

 

TVIRTINU 

__________________________________ 

(vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų 

pavadinimas) 

__________________________________ 

(parašas) 

__________________________________ 

(vardas ir pavardė) 

  

PARAIŠKA 
  

20__ m._________ d. Nr. ______________ 

Vilnius 

  

Pirkimo objekto pavadinimas  

(plane eilės Nr.)  

 

Pirkimo objekto aprašymas, ketinamų pirkti prekių 

paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai, 

techninių specifikacijų projektai, jų pakeitimai ir 

teiktos pastabos (informacija apie šių projektų 

paviešinimą)  

 

Reikalingas kiekis ar apimtys, atsižvelgiant  

į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais  

 

Maksimali planuojamos sudaryti sutarties vertė Eur  

Numatomos pirkimo objekto eksploatavimo išlaidos 

Eur 

 

Numatoma pirkimo sutarties trukmė, atsižvelgiant į 

visus galimus pratęsimus (nurodyti trukmę 

dienomis/mėnesiais/metais arba numatomą sutarties 

pradžios ir pabaigos datą) 

 

Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų 

atlikimo terminai (nurodyti terminus 

dienomis/mėnesiais/metais arba datą) 

 

Kitos reikalingos pirkimo sutarties sąlygos (gali būti 

pateikiamas pirkimo sutarties projektas) 

 

Siūlomi minimalūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai  

Tiekėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašas  

Siūloma tiekėjų pasiūlymus vertinti (įrašyti vieną iš 3 

variantų):  

1. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pagal 

kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį; 

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pagal 

gyvavimo ciklo sąnaudas; 

3. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pagal 

kainą. 

 

Planuojama pirkimo pradžia (nurodyti datą arba 

mėnesį)  

 



Siūlomų kviesti tiekėjų sąrašas, (jeigu paraiška 

paduodama dėl pirkimo, apie kurį nebus paskelbta) 

 

Siūlomų kviesti tiekėjų sąrašo 

pagrindimas (sudarant galimybę pirkime dalyvauti tik 

tokį statusą turintiems tiekėjams:1) socialinei 

įmonei;2) neįgaliųjų socialinei įmonei;3) tiekėjui, 

kuriame nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto 

laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos 

bausmes, dirba daugiau kaip 50 procentų to tiekėjo 

metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų 

skaičiaus;4) tiekėjui, kurio dalyviai yra sveikatos 

priežiūros įstaigos, kuriose darbo terapijos pagrindais 

dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų to tiekėjo 

metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų 

skaičiaus;5) tiekėjui, kurio darbuotojai dalyvauja 

aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, nustatytose 

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme ar panašaus 

pobūdžio kitos valstybės teisės akte, jeigu ne mažiau 

kaip 50 procentų to tiekėjo metinio vidutinio sąrašuose 

esančių darbuotojų skaičiaus yra darbo rinkoje 

papildomai remiami asmenys.) 

 

Pirkimo pagrindimas (nurodyti, ar: pirkimas 

įtrauktas į metinį pirkimų planą, jeigu ne – nuo LLTI 

nepriklausančios aplinkybės, kuriomis grindžiama 

ypatinga skuba; keliami techniniai, estetiniai, 

funkciniai, kokybės ir kt. reikalavimai; taikytini 

aplinkos apsaugos kriterijai; taikytini energijos 

vartojimo efektyvumo reikalavimai; atsisakoma pirkti 

iš CPO (pateikiamas pagrindimas); teikiamas siūlymas 

vykdyti elektroninį pirkimą CVP IS priemonėmis. 

 

Pridedama: 

1) techninė specifikacija; 

2) planai, brėžiniai, projektai ir kiti dokumentai (jei 

reikalingi – išvardinti) 

 

 

 

  

(pirkimo iniciatoriaus 

pareigos) 

  (parašas)   (vardas ir pavardė) 

  

  

SUDERINTA: 

 

 

(vyr. buhalteris) 

  

(parašas) 

  

(vardas ir pavardė) 

  

(data) 
  

 


