
VILNIAUS „LAISVĖS“ GIMNAZIJOS
DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS
DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ

2018 m. gegužės     d. Nr. V-
Vilnius

Vadovaudamasi Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, 

patvirtintu 2018 m. kovo 14 d. direktoriaus įsakymu „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 

tvirtinimo“ Nr. V-69 (1.3E):

1. N u r o d a u viešųjų pirkimų organizatoriui, vykdančiam viešuosius pirkimus, 

pildyti mažos vertės pirkimo pažymą (pridedama). Perkant prekes, paslaugas ar darbus iki 300 Eur 

(trys šimtai eurų) (be PVM) mažos vertės pirkimo pažyma nepildoma, pildomas tik viešųjų 

pirkimų žurnalas.

2. N u ro d a u,  kad vykdant prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės pirkimus:

2.1. kai numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra mažesnė, kaip 3 000 Eur (trys 

tūkstančiai eurų) (be PVM) pirkimų procedūrą vykdyti pirkimų organizatoriui.

2.2. nuo 3 001 Eur (trys tūkstančiai vieno eurų) (be PVM) pirkimų procedūrą vykdyti 

viešųjų pirkimo komisijai.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Jolanta Gutauskaitė-Janulevičienė
pavaduojanti direktorių

Elektroninio dokumento nuorašas



VILNIAUS „LAISVĖS“ GIMNAZIJA
MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO PAŽYMA

_____________________  Nr. 
(Data)

Pirkimo objekto pavadinimas, BVPŽ kodas ir trumpas aprašymas: _____________________________
_______________________________________________________________________________________

BVPŽ: _______________

Pirkimo būdas:   Neskelbiama apklausa žodžiu   Skelbiama apklausa   Neskelbiama apklausa raštu

Pirkimo būdo pasirinkimo pagrindas: 

Informacija apie tiekėjus ir jų pasiūlymus:
Eil. 
Nr. Apklausti / pasiūlymus pateikę tiekėjai Pasiūlymo kaina (Eur) ir/ar 

kitos charakteristikos Pastabos

1.
2.
3.

Pasiūlymų vertinimo kriterijus:   Kaina   Kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis    

    Sąnaudos (gyvavimo ciklo sąnaudų metodika)

Informacija apie tiekėjus, jų pasiūlymų kainas:

1. SUDARAU pasiūlymų eilę (ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka):
Eil. 
Nr. Tiekėjai Pasiūlymo kaina (Eur) ir/ar 

kitos charakteristikos (nurodyti) Pastabos

1.
2.
3.

2. NUSTATAU, kad laimėjo tiekėjo _______________________ pasiūlymas.

3. NUTARIU siūlyti gimnazijos direktoriui pirkti prekes/paslaugas iš _____________________________.

Pirkimo organizatorius  ________________                       _____________________          
     (vardas, pavardė)

SUDERINTA:
________________                  _____________________          

     (vardas, pavardė)
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