FORMAI PRITARTA
2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės,
sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d įsakymu Nr.
1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“, 2017 m. rugsėjo 21 d. protokolu Nr. 5 (38)
Pirkimų priežiūros proceso priedas

PROJEKTO PIRKIMŲ PLANAS
(Elektroninėje pirkimų plano formoje, kurią pildo iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto (toliau – projektas) vykdytojas ar pareiškėjas, pildomų laukų išdėstymo tvarka nebūtinai atitinka šioje formoje nurodytą laukų išdėstymo tvarką.)

(data)
Nurodoma projekto pirkimų plano ar jo pakeitimo parengimo data (formatu 0000-00-00).

Iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto (toliau –
projektas) vykdytojo rekvizitai:

Projekto duomenys:

Pavadinimas

Nurodomas projekto vykdytojo pavadinimas pagal projekto sutartį, techninės paramos (toliau – TP) projektų atveju – pagal SFMIS2014/DMS esančią informaciją. Pildant tiesiogiai prisijungus prie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainės (toliau – DMS) ar iš dalies užpildytą formą, užpildoma automatiškai. Galimas simbolių skaičius – 140.

Juridinio asmens
kodas

Nurodomas projekto vykdytojo kodas pagal juridinio asmens registravimo pažymėjimą. Pildant tiesiogiai prisijungus prie DMS ar iš dalies užpildytą formą, užpildoma automatiškai. Galimas simbolių skaičius – nuo 5 iki 15.

Pavadinimas

Nurodomas projekto pavadinimas pagal projekto sutartį, TP projektų atveju – pagal SFMIS2014/DMS esančią informaciją.
Pildant tiesiogiai prisijungus prie DMS ar iš dalies užpildytą formą, užpildoma automatiškai. Galimas simbolių skaičius – 150.

Kodas

Nurodomas projekto kodas pagal projekto sutartį, TP projektų atveju – pagal SFMIS2014/DMS esančią informaciją. Pildant tiesiogiai prisijungus prie DMS ar iš dalies užpildytą formą, užpildoma automatiškai. Valstybės projektų planavimo
atveju, jei projektui kodas nėra suteiktas, šis laukelis nepildomas .
Galimas simbolių skaičius – 25.

Projekto išlaidų suma:

Nurodoma visa projekto sutartyje numatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma. Pildant tiesiogiai prisijungus prie DMS ar iš dalies užpildytą formą, užpildoma automatiškai. TP projektų atveju nepildoma. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Planuojamų projekto pirkimų suma, finansuojama projekto lėšomis:

Automatiškai apskaičiuojama 13 stulpelio eilučių verčių suma, kai pirkimo būsena yra „planuojamas“ ir „vykdomas“. TP projektų atveju nepildoma. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Įvykdytų pirkimų tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Nurodoma suma, kai pirkimo būsena yra „įvykdytas“. Pildant tiesiogiai prisijungus prie DMS, užpildoma automatiškai, skaičiuojant Pirkimų faktinių duomenų 11 stulpelio eilučių verčių sumą. TP projektų atveju nepildoma. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio
ir 2 po kablelio.

Projekto išlaidų suma, kuriai netaikomi pirkimai:

Nurodoma projekto išlaidų suma, kuriai netaikomi pirkimai. TP projektų atveju nepildoma. Galimas
simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Iš viso:

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę “Planuojamų projekto pirkimų suma“ + „Įvykdytų pirkimųtinkamų finansuoti išlaidųsuma“ +“Projektoišlaidų suma, kuriai netaikomi pirkimai". TP projektų atveju nepildoma. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2
po kablelio.

Eil. Nr.

Pagal
įgaliojimą

Pirkimą
vykdančio
subjekto
kodas

Pirkimą
vykdantis
subjektas

Pirkimą
vykdančio
subjekto
statusas

Pirkimo
objektas

Pirkimo sąsaja su
Pirkimo
kitu projektu
objekto rūšis

Fizinis (-iai) rodiklis (-iai)

Pastabos:

Planuojamos (-ų)
pirkimo sutarties (čių) vertė, be PVM

Nurodoma, kas sudaro projekto išlaidų sumą, kuriai netaikomi pirkimai, pvz., fiksuota norma, darbo užmokestis ir pan. TP projektų
atveju nepildoma. Galimas simbolių skaičius – 1000.

Pirkimo
būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo
pagrindimas

Planuojamos (-ų)
pirkimo sutarties (-čių)
vertė, finansuojama
projekto lėšomis

Pirkimo
būsena

Pirkimo
būsenos
data

Pastabos

1

2

Nurodomas pildomos
eilutės numeris numeracijos
didėjimo tvarka.
Pildant tiesiogiai
prisijungus prie DMS ar iš
dalies užpildytą formą,
užpildoma automatiškai.
Kiekvienam pirminiame
pirkimų plane nurodytam
pirkimui priskiriamas
unikalus pirkimų plano
eilutės numeris, todėl
keičiant pirkimų planą
trinti sukurtų eilučių ir
įterpti naujų tarp esamų
(anksčiau sukurtų)
negalima. Mažos vertės
pirkimų (toliau - MVP)
duomenys arba jų dalis gali
būti grupuojami pagal
objekto rūšį ir suvedami
šiose pirkimų eilutėse, t. y.
MVP prekės, MVP
paslaugos ir MVP darbai.
Simbolių skaičius - 3.

Pažymima, jei
pirkimas
vykdomas pagal
įgaliojimą.

3

4

5

Nurodomas
Nurodomas
(pasirinkite
pirkimą
pirkimą
pirkimą
vykdančio
vykdančio
vykdančio
subjekto kodas.
subjekto
subjekto statusą)
Jei pirkimas
pavadinimas.
vykdomas
Jei pirkimas
pagal
vykdomas
įgaliojimą,
pagal
nurodomas
įgaliojimą,
įgaliotojo
nurodomas
subjekto kodas.
įgaliotojo
Galimas
subjekto
simbolių
pavadinimas.
skaičius – nuo
Galimas
5 iki 15.
simbolių
Pasirinkimo skaičius – 140.
laukas.
Pasirinkimo
laukas.

6

7

8

9

10

Nurodomas
(pasirinkite, ar
(pasirinkite
Nurodomas pirmo lygio fizinio (-ių)
Jei pirkimas yra
perkamo objekto pirkimas yra susijęs su pirkimo objekto
rodiklio (-ių), kuriam (-iems) pasiekti
planuojamas arba
pavadinimas.
kitu iš ES fondų lėšų
rūšį)
vykdomas pirkimas, numeris (-iai)arba,
vykdomas, nurodoma
Perkamas objektas bendrai finansuojamu
jei pirkimas numatytas Projekto biudžeto
planuojama pirkimo
turi būti aprašytas
projektu)
išlaidų kategorijose Nr. 6 ir 7, išlaidų
sutarties vertė Eur, be
trumpai ir aiškiai.
kategorijos numeris. Vienas pirkimas
PVM . Jei pirkimas
Sugrupuotiems MVP
gali būti vykdomas keliems rodikliams
skaidomas į dalis, tai
duomenis įrašoma
pasiekti ir atvirkščiai. Projekto biudžeto
nurodoma visų
"MVP prekės",
išlaidų kategorijose Nr. 6 ir 7
planuojamų sudaryti
"MVP paslaugos"
numatytiems pirkimams fizinis rodiklis pirkimo sutarčių vertė. Jei
arba "MVP darbai",
pirmą kartą į pirkimų
nenurodomas. Sugrupuotiems MVP
priklausomai nuo
planą įtraukiamas
duomenims pasirenkami visi rodikliai,
to, kas įsigijama pirkimas yra įvykdytas,
kuriems pasiekti vykdomi šie pirkimai.
prekės, paslaugos
nurodoma faktinė pirkimo
Pasirinkimo laukas.
ar darbai. Galimas
sutarties vertė Eur, be
simbol ių skaičius –
PVM. Sugrupuotiems MVP
150 .
duomenims nurodoma
pirkimo vertė, kuri yra ne
didesnė nei VPĮ nustatyta
MVP vertė už prekes ir
paslaugas arba darbus.
Galimas simbolių skaičius
– 9 iki kablelio ir 2 po
kablelio.

11

12

13

14

15

16

(pasirinkite
pirkimo būdą,
jei pirkimą
vykdo
perkančioji
organizacija
arba
perkantysis
subjektas)

Nurodomas VPĮ a rba Lietuvos
Respublikos pirkimų, atliekamų
vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pašto paslaugų
srities perkančiųjų subjektų,
įstatymo straipsnis (jo dalis ir
punktas), kai pirkimą vykdo
perkančioji organizacija arba
perkantysis subjektas, arba
PAFT punktas (jo dalis), kai
pirkimą vykdo ne perkančioji
organizacija, kuris apibrėžia
pasirinktą pirkimo būdą.
Pateikiami pirkimo būdo
pasirinkimo argumentai.
Perkančioji organizacija
nurodo pirkimo vertę,
apskaičiuotą pagal VPT
patvirtintą numatomo viešojo
pirkimo vertės skaičiavimo
metodiką. Einamųjų metų
pirkimų vertes nurodyti
privaloma. Kitų metų pirkimų
vertės nurodomos atsižvelgiant
į praėjusių metų patirtį.
Nurodoma, ar pirkimas
skaidomas į dalis. Jei pirkimas
vykdomas per CPO, šis
stulpelis nepildomas. Galimas
simbolių skaičius – 1000.

Jei pirkimas yra planuojamas
arba vykdomas, nurodoma
planuojama pirkimo sutarties
vertė, finansuojama projekto
lėšomis Eur su PVM, jei PVM
yra tinkamas finansuoti. Jei
pirmą kartą į pirkimų planą
įtraukiamas pirkimas yra
įvykdytas, nurodoma faktinė
pirkimo sutarties vertė,
finansuojama projekto lėšomis
Eur su PVM, jei PVM yra
tinkamas finansuoti. Techninės
paramos projektų atveju: 1. Jei
galima išskirti, nurodoma tik su
projektu susijusi planuojama
pirkimo sutarties vertė/ faktinė
pirkimo sutarties vertė,
finansuojama projekto lėšomis
Eur su PVM, jei PVM yra
tinkamas finansuoti.
Grupuojant MVP duomenis
nurodoma tik su projektu
susijusių planuojamų pirkimų
sutarčių vertė/faktinių pirkimo
sutarčių vertė. 2. Jei negalima
išskirti pirkimo sutarties vertės,
finansuojamos projekto lėšomis,
nurodoma bendra planuojama
pirkimo sutarties vertė/ faktinė
pirkimo sutarties vertė Eur su
PVM, jei PVM yra tinkamas
finansuoti. Galimas simbolių
skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po
kablelio.

(pasirinkite
pirkimo
būseną)

Nurodoma,
kada
planuojamas
pradėti
pirkimas, arba
kada pradėtas
pirkimas arba
kada
pasirašyta
pirkimo
sutartis.
Sugrupuotų
MVP duomenų
atveju
nurodoma
anksčiausiai
planuojamo
pradėti,
pradėto ar
įvykdyto
pirkimo data.
Nebevykdomo
pirkimo atveju
pirkimo
būsenos data
nekeičiama.
Galimas
simbolių
skaičius – 10.
(0000-00-00)

Nurodomi
antro lygio
fizinio (-ių)
rodiklio (-ių)
numerį (-ius),
jei toks (-ie)
numatytas (i), kad būtų
galima jį
identifikuoti
pagal
projekto
loginį
pagrindimą.
Nurodoma
papildoma
informacija
ar
paaiškinimai
dėl pirkimo
plane ar jo
pakeitime
nurodytų
pirkimų.
Galimas
simbolių
skaičius –
1000.

(pasirinkite
pirkimo būdą,
jei pirkimą
vykdo ne
perkančioji
organizacija)

projekto vykdytojo
projektokodas
vykdytojo
perkančioji
(rodomas
pavadinimas
automatiškai)
organizacija
(rodomastaip
automatiškai) prekės
projekto partnerio
projekto
(-ių)
partnerio
kodas
neperkančioji
(-ai)
(-ių)(rodomas
pavadinimas
organizacija
automatiškai)
(-ai) ne
(rodomas automatiškai)
paslaugos
kita (tuščias kita
įvedimo
(tuščias
laukas)
įvedimo laukas)
darbai

(pasirinkite)
Pirminis projekto pirkimų planas
Projekto pirkimų plano keitimas

pirkimas iš vieno tiekėjo
konkursas
derybos

(pasirinkite pirkimo būseną. Grupuojant
MVP duomenis, pasirenkama būsena
"Įvykdytas")

(pasirinkite pirkimo būdą, jei pirkimą
vykdo perkančioji organizacija arba
perkantysis subjektas)
atviras konkursas
ribotas konkursas
konkurencinis dialogas
skelbiamos derybos
neskelbiamos derybos
projekto konkursas
inovacijų partnerystė
supaprastintas skelbiamas pirkimas
supaprastintas neskelbiamas pirkimas
mažos vertės pirkimas
pirkimas per CPO
VPĮ netaikomas

(pasirinkite pirkimo būdą,
jei pirkimą vykdo ne
perkančioji organizacija)

pasirenkama atitinkama objekto rūšis.)

Grupuojant MVP duomenis MVP grupei

(pasirinkite pirkimo objekto rūšį.

duomenis pasirenkama reikšmė "Ne")

finansuojamu projektu. Grupuojant MVP

kitu iš ES fondų lėšų bendrai

___________________________________________________________
(vardas, pavardė)

(pasirinkite, ar pirkimas yra susijęs su

(pasirinkite pirkimą vykdančio subjekto
statusą)

(pasirinkite pirkimą vykdančio subjekto
pavadinimą)

(pasirinkite pirkimą vykdančio subjekto
kodą)

___________________________________________________________
(Projekto vykdytojo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų

planuojamas
vykdomas
įvykdytas
nebevykdomas

