
At-6 tipine forma,
patvirtinta VieSiyn pirkimii tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybes direktoriaus 2006 m. sausio
19d. isakymuNr. 1S-4
(VieSiunpirkimit tarnybos direktoriaus 2013 m.
gruodzio 20 d. [sakymo Nr. IS- 254 redakcija)

ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJA

Biudietine jstaiga, Birutes g. 2, 62151 Alytus, tel. (8 315) 52 074, faks. (8 315) 51 931,
el. p. rvmok@vanagas.alvtus.ltn.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenu registre. kodas 291055670

Viesujii pirkimii tarnybai

VIESUJU PIRKIMV IR PIRKIMV, NURODYTV LIETUVOS RESPUBLIKOS VIESUJV
PIRKIMV {STATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE, ATASKAITA

2014 m. sausio 31 d. Nr. ISO-

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI 2013

II. PERKANCIOJI ORGANIZACIJA

Kodas ir pavadinimas:

Pavadinimo patikslinimas:

Adresas:

Telefonas:

El. psisto adresas:

Interneto svdai l ies adresas:

Kita informacija:

291055670 | Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija

Birutes g. 2, LT-62151, Alytus

831551931 Faksas: 831551931

rvmok@vanagas.alytus.lm.lt

Perkanfiosios organizacijos tipo kodas:

III. MAZOS VERTES PIRKIMAI

1. Mazos \ 'ertos pirkimq bendra \i sudarytq su tarc i i j verte ir pirkimi; sk;iicius

Pirkimo objekto ruSis
Prekes
Paslaugos
Darbai

Bendra sudarytn sutarCiq verte (Lt)
54364,34
49743,31
117068,00

Bendras pirkimn skaiCius
75
76
5

IS viso

Tipine At-6 forma



2. 1 1 lenteteje Bmwiy tf vertf ir skuSiti

Pirkimo
objekto

ruSis

Prekes

Paslau-
gos

Darbai

Prekes

Paslau-
g°s

Darbai

Rodiklis

Sudarytii
sutarthi
verte (Lt)
Sudarytii
sutarCiu,
verte (Lt)
Sudarytii

vert* (Lt)
Adiktu
pirkiniu.
skaiCius
At '- ' - tq.
pi -in
S. :US
AtiiKtU,
pirkiran
skaifiius

Pirkimai, atlikti
Centrines vieSu-

mformacines
sistemos

priemondmis
(elektroniniai

pirkimai)

1052631,74

I

patenkantys pirkimai

Pirkimai,
susijf su
projektu
ir/arba

programa,
finansuojama

Europos
Sajungos
leSomis

1052631,74

1

Inovatyvds
pirkimai

Pirkimai, kuriuose
buvo taikomi

Lietwvos
Respublikos

apiinkos ministro
|sakyma nustatyti
apiinkos apsaugos

minirnalfls
kriterijai

Preki% kurioms
buvo taikomi

energijos virtojimo
efektyvumo
reikalavimai,

nurodyti Lietuvos
Respablikos
energetikos

ministro |sakymu
patvirtintame

sa^«, pifkituai

.

-

,

Kelin transporto
prlemoniii pkktoat,

kuriuose buvo taikomi
energijos vartojimo

efektyvumo ir apiinkos
apsaugos reikalavimai,

austatyti Lietuvos
Respublikos

susisiekimo ministro
tsakymu patvirtintame

aprale

-

-

-

Pirkimai, kurie
buvo vykdotni
vadovaujantis

Vieiuji|pirkimi|
istatymo 85
straipsnio 5

dalimi

Pirkimai, kurie
buvo vykdoBit
vadovaujantis

pirktau.
istatymo 85
straipsnio 6

dalimi

-

-

,

Tiptod At-6 fotrna



IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI
1. Supaprastinti pirkimai pagal VieSuju pirkimu j s t a t y m o 91 straipsnio reikalavimus ([skaitant ir mazos vertes
pirkimus)
Pirkimo objekto

ruSis
Prekes
Paslaugos
Darbai

Bendra sutar&n, sudarytu_ vadovaujantis Vie5uju_
pirkimu. [statymo 9 1 straipsniu, verte(Lt)

54364,34
49743,31
1169699,74

Procentai nuo bendros supaprastintu, pirkimu,
sudaryt^ sutardiii vertes

75
76
6

15 viso

2. Supaprastinti pirkimai, atlikti, vadovaujantis VieSuju pirkimu jstatymo 85 straipsnio 5 dalimi, isskynis mazos
vertes pirkimus (Lietuvos Respublikos diplomatinin atstovybin, konsulinin istaign uzsienyje ir Lietuvos Respublikos
atstovybin prie tarptautiniu^ organizacijif, taip pat kitu perkanciujn organizacijif, kurios uzsienyje {sigyja prekii^
paslaugn ar darbn, skirtn uzsienyje esantiems jn padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atase
Supaprastinti pirkimai, vykdomi apklausos budu)
Pirkimo objekto

ru§is
Prekes
Paslaugos
Darbai

Bendra pirkimu., atliktii apklausos budu,
sudarytii sutardiii verte (Lt)

Bendras pirkimu skaidius

viso

3. Supaprastinti pirkimai, nurodyti VieSuju pirkimu jstatymo 85 straipsnio 6 dalyje, isskynis mazos vertes
pirkimus (literatures, mokslo ir meno kurinin autoriUj atlikejn ar jn kolektyvo paslaugn, taip pat mokslo, kulturos ir
meno sriciu^projekti{ vertinimo ir pretendentn gauti teises aktn nustatyta tvarka isteigtas premijas veiklos siose srityse
vertinimo paslaugn Supaprastinti pirkimai)

Pirkimo objekto
rflSis

Paslaugos

Bendra sudarytii sutarCi^ verte (Lt)
Bendras pirkimn skaiCius

V. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARI^SIAS SUTARTIS

Eil.
Nr.

Preliminarioji sutartis
Pirkimo
numeris

Sutarties
sudarymo

data

Pagrindines pirkimo sutartys
Tiekejo

pavadinimas
Pavadinimo

patikslinimas
Sudarytii

pirkimo sutarCiii
skaiCius

Bendra verte
(Lt)

Grupe

15 viso

VI. VIESUJU PIRKIMy ISTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTI PIRKIMAI

Eil.
Nr.

PerkanCiosios
organizacijos

kontroliuojamo
subjekto

pavadinimas

PerkanCiosios
organizacijos

kontroliuojamo
subjekto

pavadinimo
patikslinimas

Pirkimo
objekto

pavadinimas

Sutarties
sudarymo

data

Numatoma
sutarties

jyykdymo data

Bendra
sudarytos

sutarties verte
(Lt)

Grupe

15 viso

Tipine At-6 forma






