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At-6 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. isakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. isakymo Nr. lS-213 redakcija)

ELEKTRĖNU SAVIVALDYBĖS VIEVIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "EGLUTE"
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

Juridiniu asmenu registras. 190647718, Šviesos g. 7, Vievio m., 21375 Elektrėnu sav., Tel.: 852826126, Faks.: 852826440,
ringaile.j@gmail.com, www.vievioeglute.lt

(įstaigos duomenys)

Viešųjų pirkimų tarnybai

(At-6 tipioė forma)

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO
10 STRAIPSNIO 5 DALYJE,

ATASKAITA

2011( m. !'Jc:lU;t'O "~doNr. J,I(ų- {

I, ATASKAITINIAI KALENDORINIAI
METAI

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA

Kodas ir pavadinimas 1190647718

Pavadinimo patikslinimas

II Elek:trėnų savivaldybės Vievio vaikų lopšelis-darželis "Eglutė"

Adresas

Telefonas

El. pašto adresas I ringaile.j@gmail.com

Interneto svetainės adresas 1 www.vievioeglute.lt

Kita informacija 1'-- _
Perkančiosios organizacijos tipo
kodas

I Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų istatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas

Ill, MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI

1 M v tės ni ki b d is sudarytų pirkimo sutarčių vertė ir pirkimų skaičiusazos ver s pir imų eD ra VI Ų

Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė (Lt) Bendras pirkimų skaičius

Prekės 260.427,84 35

Paslaugos 49.399,29 35

Darbai 10.026,18 3

2, Į 1 lentelėje nurodytą vertę lr s alCIŲpa en an s pir I

Kelių
transporto

Prekių, priemonių
Pirkimai, kurioms pirkimai,
kuriuose buvo taikomi kuriuose

Pirkimai, buvo energijos buvo taikomi
Pirkimai,taikomi vartojimo energijos Pirkimai,atlikti Pirkimai,

efektyvumo vartojimo kurie buvo kurie buvoCentrinės susiję su Lietuvos
vykdomi ~viešųjų projektu Respublikos reikalavimai, efektyvumo vykdomi

k 'V'

Išviso 1319.853,31

t k ty . kunai
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pirkimų ir/arba aplinkos nurodyti ir aplinkos
c

vadovaujantis vadovaujantisinformacinės programa, ministro Lietuvos apsaugos Viešųjų Viešųjų ~sistemos finansuojama isakymu Respublikos re ikalavimai pirkimų pirkimų ;;priemonėmis Europos nustatyti energetikos nustatyti istatymo 85 istatymo 85Pirkimo (elektroniniai Sąjungos
Inovatyvūs aplinkos ministro Lietuvos straipsnio 5 straipsnio 6objekto Rodiklis pirkimai) lėšomis pirkimai apsaugos isakymu Respublikos dalimi dalimirūšis minimalūs patvirtintame susisiekimo

kriterijai sąraše, ministro
pirkimai isakymu

patvirtintame
apraše

Sudarytų

Prekės sutarčių
76.044,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00vertė 0,00 -

(Lt)

Sudarytų
į

Paslaugos sutarčių
0,00 0,00 0,00 0,00 ~vertė - - 0,00 0,00

(Lt) ;:
Sudarytų

Darbai sutarčių 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00vertė - - -
(Lt)

Atliktų
EPrekės pirkimų 5 ° ° ° ° ° ° -skaičius

Atliktų
Paslaugos pirkimų ° ° ° ° - - ° °skaičius

Atliktų
Darbai pirkimų ° ° ° ° - - ° - ,

skaičius ~
00

IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI

1. Supaprastinti pirkimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus (įskaitant ir mažos vertės
pirkimus)

Pirkimo objekto rūšis Bendra sutarčių, sudarytų vadovaujantis Viešųjų Procentai nuo bendros supaprastintų pirkimų
pirkimų istatymo 91 straipsniu, vertė (Lt) sudarytų sutarčių vertės

Prekės 0,00 0,00
Paslaugos i 0,00 0,00
Darbai 0,00 0,00

Iš viso 1°,00 1°,00 I

2. Supaprastinti pirkimai, atlikti, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi, išskyrus mažos
vertės pirkimus (Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsuiiniu jstaigu užsienyje ir Lietuvos Respublikos
atstovybių prie tarptautinių organizacijų, taip pat kitų perkančiųju organizacijų, kurios užsienyje isigyja prekių, paslaugų
ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė supaprastinti pirkimai,
vykdomi apklausos būdu)

I
Bendra pirkimų, atliktų apklausos būdu, Bendras pirkimų skaičiusPirkimo objekto rŪŠiS

sudarytų sutarčių vertė (Lt)

Prekės 0,00 °
Paslaugos 0,00 °
Darbai 0,00 °

Iš viso I_O:...,O_O ILO _

3. Supaprastinti pirkimai, nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje, išskyrus mažos vertės pirkimus
(literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėju ar jų kolektyvo paslaugų, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių
projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka [steigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo
paslaugų supaprastinti pirkimai)
I I
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Paslaugos 0,00
I Bendras pirkimų skaičiusI Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių suma (Lt)

10

V. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS

Preliminarioji pirkimo Pagrindinės pirkimo sutartyssutartis
Eil.
Nr. Pirkimo Sutarties Tiekėjo Sudarytų Bendra vertė

numeris sudarymo data pavadinimas Pavadinimo patikslinimas pirkimo sutarčių
(Lt)skaičius

I I
Išviso 1 _

VI. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTI PIRKIMAI

Perkančiosios organizacijos Perkančiosios Pirkimo Sutarties Numatoma
Bendra

Eil.
kontroliuojamo subjekto organizacijos objekto sudarymo sutarties sudarytos

Nr. kontroliuojamo subjekto sutarties vertė
pavadinimas pavadinimo patikslinimas pavadinimas data įvykdymo data (Lt)

I
Iš viso 1 _

VII. PAPILDOMA INFORMACIJA

Vlll. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ

Direktoriaus pavaduotoja ugdymuiPareigų pavadinimas

Vardas, pavardė Petravičienė Violeta

+37052826126Telefonas

Elektroninio pašto aJesas violeta.petraviciene@gmail.com

Direktorė /Jii0R
(parašas)

Ringaila Jundienė

(Perkančios ios organizacijos vadovo
arba jo [galioto asmens pareigų

pavadinimas)

(vardas, pavardė)

2014.01.20


