Informatikos ir ryšių departamento
prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos viešųjų
pirkimų organizavimo ir vidaus
kontrolės taisyklių
3 priedas
(Viešojo pirkimo sutarties sudarymo patikros lapo forma)
INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO PATIKROS LAPAS
20__ m._____________ d. Nr. ______
Vilnius

Pirkimo pavadinimas
Pirkimo objektas prekės/paslaugos/darbai
Pirkimo būdo pavadinimas
Numatoma pirkimo vertė
Tiekėjas, su kuriuo sudaroma sutartis

Eil. Nr.
1.
2.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.4.1.
3.4.2.

3.4.2.1.
3.4.2.2.
3.4.2.3.
3.4.2.4.

TIKRINIMO OBJEKTAS
Sutarties projektas buvo parengtas ir pateiktas tiekėjams kartu su
kitais pirkimo dokumentais
Rengiamo sutarties projekto sąlygos atitinka visas pirkimo
dokumentuose ir laimėjusio tiekėjo pasiūlyme nustatytas pirkimo
sąlygas
Rengiamame sutarties projekte nustatyta
Sutarties šalių teisės ir pareigos
Perkamos prekės, paslaugos ar darbai, tikslūs jų kiekiai (jeigu
įmanoma)
Kaina
Kainodaros taisyklės, nustatytos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus patvirtintą Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių
kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodiką:
Nustatyta, kad sutarties kaina ar įkainiai dėl kainų lygio
pasikeitimo neperskaičiuojami:
Nurodyta, kad sutarties kaina ar įkainiai bus perskaičiuojami pagal
bendrą kainų lygio kitimą arba pagal prekių, paslaugų ar darbų
grupių kainų pokyčius:
nustatyta, kokiais duomenimis ir rodikliais remiamasi vertinant
kainų lygio kitimą, nurodytas duomenų šaltinis
nustatyta, kada vykdomas perskaičiavimas: konkreti data, tam
tikras įvykis arba šių būdų derinys
nustatyta perskaičiavimo formulė, išreikšta matematiniais
simboliais arba verbaline forma (aprašyta žodžiais)
nustatyta, nuo kurio momento įsigalioja perskaičiuotos kainos

VERTINIMAS
Taip/Ne/
Netaikoma

2

Eil. Nr.
3.4.3.
3.4.3.1.

3.4.3.2.
3.4.3.3.
3.4.3.4.
3.4.3.5.
3.5.
3.6.

3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.

TIKRINIMO OBJEKTAS

VERTINIMAS
Taip/Ne/
Netaikoma

Numatytas kainos ar įkainių perskaičiavimas pasikeitus
mokesčiams:
numatytas kainos ar įkainių perskaičiavimas teisės aktais pakeitus
taikomą pridėtinės vertės mokestį sutartyje nurodytoms prekėms,
paslaugoms ar darbams
nurodyta, kad pasikeitus kitiems mokesčiams, kaina ar įkainiai bus
perskaičiuojami
nurodyti mokesčiai, kuriems pasikeitus bus perskaičiuojama kaina
nurodyta, kada vykdomas perskaičiavimas, perskaičiavimo
formulė
nustatyta, nuo kurio momento įsigalioja perskaičiuotos kainos
Nustatyta, kaip bus įforminta perskaičiuota sutarties kaina ar
įkainis, jei sutartyje nustatytos kainodaros taisyklės
Atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka
Prievolių įvykdymo terminai
Prievolių įvykdymo užtikrinimas
Ginčų sprendimo tvarka
Sutarties nutraukimo tvarka
Sutarties keitimo tvarka
Sutarties galiojimas
Jeigu sudaroma preliminarioji sutartis, – jai būdingos nuostatos
Subrangovai, subtiekėjai ar subteikėjai, jeigu vykdant sutartį jie
pasitelkiami, ir jų keitimo tvarka
Specialios sutarties vykdymo sąlygos, siejamos su socialinės ir
aplinkos apsaugos reikalavimais
Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo
Už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal šio įstatymo 86
straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingas asmuo

(prevencinę kontrolę
atliekančio asmens pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

