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Atn-3 �pinė forma

(perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas)

(įstaigos duomenys)

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARČIŲ, PIRKIMO SUTARČIŲ IR VIDAUS SANDORIŲ ATASKAITA

20______m._________d. Nr.______

Teisinis	pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujan�s Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)

I.	ATASKAITINIAI	KALENDORINIAI	METAI

2021

II.	PERKANČIOJI	ORGANIZACIJA	ARBA	PERKANTYSIS	SUBJEKTAS

Perkančioji	organizacija	arba	perkantysis	subjektas:

Klaipėdos "Vyturio" progimnazija
190438615
Laukininkų g. 30
Klaipėda
95149
LT
Rimantas Kubilius
+370 46322283
vyturioprogimnazija@gmail.com
h�ps://www.vyturioprogimnazija.lt
h�ps://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInforma�on/Index/2307

Perkančiosios	organizacijos	arba	perkančiojo	subjekto	tipas:

Viešasis juridinis asmuo, kuris a��nka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų
įstatymas) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas

III.	MAŽOS	VERTĖS	PIRKIMAI

Mažos vertės pirkimai, po kurių sudarytas sutar�s ir (ar) pasiūlymus privaloma paskelb� pagal Viešųjų pirkimų
įstatymo 86 straipsnio 9 dalį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 94 straipsnio 9 dalį  (išskyrus tokius, kurie
atlik� vadovaujan�s Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, 4 dalimi, taip pat, kai pirkimai atlik� iš ar per
centrinę perkančiąją organizaciją)



1.

1.

2.

Pirkimo objekto rūšis

Bendra sudarytų sutarčių

vertė

Bendras įvykdytų pirkimų

skaičius

Iš 2 stulpelyje nurodytos

vertės – įvykdytų žaliųjų

pirkimų sudarytų sutarčių

vertė (Eur)

Iš 3 stulpelyje nurodyto

skaičiaus – įvykdytų

žaliųjų pirkimų skaičius

1. 2. 3. 4. 5.

Prekės 93778,44 1 93778,44 1

Paslaugos 0,00 0 0,00 0

Darbai 0,00 0 0,00 0

Iš viso 93778,44 1 93778,44 1

IV.	SUPAPRASTINTI	PIRKIMAI,	NURODYTI	VIEŠŲJŲ	PIRKIMŲ	ĮSTATYMO	23	STRAIPSNIO	2	DALYJE

Supapras�n� pirkimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio 2 dalies reikalavimus (įskaitant ir mažos vertės
pirkimus) (�k pagal Viešųjų pirkimų įstatymą)

Bendra sudarytų sutarčių, atlikus supapras�ntus pirkimus, vertė (Eur)

0,00

V.	SUPAPRASTINTI	PIRKIMAI,	NURODYTI	VIEŠŲJŲ	PIRKIMŲ	ĮSTATYMO	25	STRAIPSNIO	3	ir	4	dalyse	(tik
pagal	Viešųjų	pirkimų	įstatymą)

Sutartys,	sudarytos	atliekant	Viešųjų	pirkimų	įstatymo	25	straipsnio	3	dalyje	numatytus	viešuosius	pirkimus

Bendra sudarytų sutarčių, atlikus supapras�ntus (įskaitant mažos vertės) pirkimus, vertė (Eur) Bendras pirkimų skaičius

0,00 0

Sutartys,	sudarytos	atliekant	Viešųjų	pirkimų	įstatymo	25	straipsnio	4	dalyje	numatytus	viešuosius	pirkimus

Bendra sudarytų sutarčių, atlikus supapras�ntus (įskaitant mažos vertės) pirkimus, vertė (Eur) Bendras pirkimų skaičius

0,00 0

VI.	SUTARTYS,	KURIŲ	NEREIKALAUJAMA	PASKELBTI	PAGAL	VIEŠŲJŲ	PIRKIMŲ	ĮSTATYMO	86	STRAIPSNIO
9	DALĮ	ARBA	KOMUNALINIO	SEKTORIAUS	PIRKIMŲ	ĮSTATYMO	94	STRAIPSNIO	9	DALĮ

Bendra sudarytų sutarčių (išskyrus supapras�ntus

pirkimus) vertė (Eur)

Bendra sudarytų sutarčių, atlikus supapras�ntus (išskyrus mažos

vertės) pirkimus, vertė (Eur)

Bendra sudarytų sutarčių, atlikus mažos vertės

pirkimus, vertė (Eur)

0,00 0,00 179585,68

Bendras įvykdytų pirkimų skaičius Bendras įvykdytų pirkimų skaičius Bendras įvykdytų pirkimų skaičius

0 0 393

VII.	VIEŠŲJŲ	PIRKIMŲ	ĮSTATYMO	10	STRAIPSNYJE	ARBA	KOMUNALINIO	SEKTORIAUS	PIRKIMŲ
ĮSTATYMO	19	STRAIPSNYJE	NURODYTI	VIDAUS	SANDORIAI



1.

2.

(Vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas) (Vardas, pavardė)

Eil.

Nr.

Perkančiosios organizacijos arba

perkančiojo subjekto, kuris yra perkančioji

organizacija kontroliuojamo subjekto kodas,

pavadinimas

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo

subjekto, kuris yra perkančioji organizacija

kontroliuojamo subjekto pavadinimo

pa�kslinimas

Pirkimo

objekto

pavadinimas

Sutar�es

sudarymo

data

Numatoma

sutar�es

įvykdymo

data

Bendra

sudarytos

sutar�es

vertė

(Eur) Grupė

1

Iš viso 0,00

VIII.	KITA	INFORMACIJA

ASMUO,	ATSAKINGAS	UŽ	ATASKAITOS	PILDYMĄ

Vardas: Rimantas Kubilius

Telefono numeris: +370 46322283

Elektroninio pašto adresas: vyturioprogimnazija@gmail.com

Papildoma	informacija

Papildoma informacija:

3. ATASKAITĄ PASIRAŠANTIS ASMUO


