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. gruodžio 20 d.
protokolu Nr. 6 (39).
Pirkimų priežiūros proceso priedas

PIRKIMŲ FAKTINIAI DUOMENYS
(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 faktinių duomenų paketo ar jo pakeitimo parengimo data (formatu 0000-00-00).

Eil. Nr.

Pirkimą
vykdantis
subjektas

Pirkimo
objektas

Pirkimo numeris

Pirkimo
sutarties data

1

2

3

4

5

Nurodomas
unikalus
pirkimų
plano
eilutės
numeris (iš
Projekto
pirkimų
plano 1
stulpelio).
Jei vienam
pirkimui
sudaromos
kelios
pirkimo
sutartys,
kiekviena
pirkimo
sutartis turi
būti
nurodoma
atskiroje
eilutėje,
kiekvienai
sutarčiai
nurodant tą
patį unikalų
pirkimų
plano
eilutės
numerį.

Informaci
ja
automatiš
kai
perkeliam
a iš
Projekto
pirkimų
plano 4
stulpelio.
Galimų
simbolių
skaičius –
140.

Informacija
automatišk
ai
perkeliama
iš pirkimų
plano 6
stulpelio.

Nurodomas CVP IS
pirkimo numeris ar
neperkančiosios
organizacijos
pirkimui
SFMIS2014
suteiktas numeris.
CPO pirkimų
atveju nurodomas
pirkimo numeris,
pateikiamas
pagrindinėje
sutartyje.
Nepildoma
pirkimams, kurie
nebuvo skelbti
pirkimams, kuriems
VPĮ netaikoma.
Galimas simbolių
skaičius - 10.

Nurodoma
sudarytos
pirkimo
sutarties
data. Jei
pirkimo
sutartis
sudaryta
žodžiu,
įrašoma
sąskaitos
faktūros
data .
Galimas
simbolių
skaičius –
10. (0000-0000)

Pirkimo
sutartis yra
žodinė
6

Pasirinkite
ar pirkimo
sutartis yra
žodinė.

(pasirinkite,
ar pirkimo
sutartis yra
žodinė)
Taip
Ne

Pirkimo
sutarties
įvykdymo
termino
pabaigos data
7

Nurodoma
sudarytos
pirkimo
sutarties
paslaugų
suteikimo,
prekių tiekimo
ar darbų
atlikimo
termino
pabaigos data
(neįtraukiant
pratęsimo
termino). Jeigu
yra sudaryta
neterminuota
sutartis,
nurodoma
projekto
įgyvendinimo
pabaigos data.
Nepildoma, jei
pirkimo sutartis
sudaryta
žodžiu. Galimas
simbolių
skaičius – 10.
(0000-00-00)

Sutarties pratęstimo
galimybė
8

Pasirinkite ar pirkimo
sutartyje yra numatyta
sutarties pratęsimo
galimybė

(pasirinkite ar pirkimo
sutartyje yra numatyta
sutarties pratęsimo
galimybė. Pasirinkti
nereikia, jeigu sutartis
sudaryta žodžiu)
Taip
Ne

Pirkimo
sutarties
numeris

Pirkimo sutarties suma, susijusi
su projektu

Tinkamų finansuoti
išlaidų suma

Tiekėjas yra
užsienio
subjektas

9

10

11

12

Nurodomas
sudarytos
pirkimo
sutarties
numeris. Jei
pirkimo
sutartis
sudaryta
žodžiu,
įrašomas
sąskaitos
faktūros
numeris.
Galimas
simbolių
skaičius – 30.

Nurodoma visa pirkimo
sutarties suma, susijusi su
projektu, nepriklausomai nuo
projekto biudžete numatytos
tinkamų finansuoti išlaidų
sumos. Pavyzdžiui, 1. jei
pirkimo sutarties vertė viršija
projekto biudžete jai numatytą
tinkamą finansuoti išlaidų sumą,
nurodoma visa pirkimo sutarties
vertė, skirta projektui; 2. jei
sudaryta pirkimo sutartis 5
projektams, nurodoma pirkimo
sutarties suma, skirta tik šitam
projektui. Techninės paramos
projektų atveju: jei galima
išskirti pirkimo sutarties sumą,
susijusią su projektu –
nurodoma tik su projektu
susijusi pirkimo sutarties suma.
Jei negalima išskirti pirkimo
sutarties sumos, susijusios su
projektu – nurodoma bendra
sutarties vertė. Galimas
simbolių skaičius – 9 iki
kablelio ir 2 po kablelio .

Projekto vykdytojas
nurodo pirkimo
sutarties sumą,
susijusią su
projektu, kuri gali
būti pripažinta
tinkama finansuoti ir
neviršija projekto
biudžete numatytos
sumos. Pavyzdžiui,
jei pirkimo sutarties
vertė viršija projekto
biudžete jai
numatytą tinkamą
finansuoti išlaidų
sumą, nurodoma
projekto biudžete jai
numatyta tinkamų
finansuoti išlaidų
suma.
Įgyvendinančioji
institucija gali
patikslinti, kokia yra
tinkamų finansuoti
išlaidų suma.
Techninės paramos
projektų atveju
nurodoma 9
stulpelyje nurodyta
suma.Galimas
simbolių skaičius – 9
iki kablelio ir 2 po
kablelio .

Pasirinkite
ar tiekėjas
yra užsienio
subjektas

(pasirinkite
tiekėjas yra
užsienio
subjektas)
Taip
Ne

Tiekėjo pavadinimas

13

Nurodomas tiekėjo
fizinio asmens vardas ir
pavardė arba juridinio
asmens
pavadinimas.Galimas
simbolių skaičius – 50.

Tiekėjo
Tiekėjo gimimo data arba juridinio
kodas
asmens
kodas

Fizinis (-iai)
rodiklis (-iai)

Pastabos

17

14

15

16

Nurodoma tiekėjo fizinio
asmens gimimo data
arba kodas. Galimas
simbolių skaičius – 15.

Nurodom
as tiekėjo
juridinio
asmens
kodas.
Galimas
simbolių
skaičius –
nuo 5 iki
15.

Nurodomas
pirmo lygio
fizinio (-ių)
rodiklio (-ių),
kuriam (-iems)
pasiekti sudaryta
pirkimo sutartis,
numeris (iai)arba, jei
pirkimas
numatytas
Projekto biudžeto
išlaidų
kategorijose Nr.
6 ir 7, išlaidų
kategorijos
numeris. Viena
pirkimo sutartis
gali būti sudaryta
keliems fiziniams
rodikliams
pasiekti ir
atvirkščiai.
Projekto biudžeto
išlaidų
kategorijose Nr.
6 ir 7
numatytiems
pirkimams fizinis
rodiklis
nenurodomas.
Pasirinkimo
laukas.

