Projekto finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-044
priedas
PROJEKTO PIRKIMŲ PLANAS NR. 4

Projekto vykdytojo pavadinimas
Projekto kodas (SFMIS numeris)

6

Suderinta su
Europos socialinio fondo agentūra

Lietuvos Respublikos
generalinė prokuratūra
VP1-4.1-VRM-03-V-01-044

Projekto vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas
Vardas ir pavardė

Generalinio prokuroro
pavaduotojas
Darius Raulušaitis

______________________________
(parašas, data)

Europos socialinio fondo agentūros atstovo
pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė
______________________________
(parašas, data)

Projekto vykdytojas užtikrina, kad pateikta informacija yra teisinga ir suderinta su pirkimus vykdančiais projekto partneriais
Pirkimų plano derinimo metu Agentūra nevertina pirkimų būdų pasirinkimo pagrįstumo. Už teisingą pirkimų būdų pasirinkimą (įvertinus visus organizacijoje planuojamus vykdyti pirkimus) atsakingas Projekto vykdytojas.
Pirkimas
projekte
Pirkimą vykdantis
Eil. Nr.
(prekių,
subjektas
paslaugų ar
darbų)
1.

1.

2.

Paslaugos

Perkamas objektas

3.

4.

Projekto vykdytojas

Projekto mokymo paslaugos
(Pirkimas bus skirstomas į
atskiras pirkimo dalis. Pirma
dalis 1.2.1.1., 1.2.2.1.,
1.2.3.1., 1.2.4.1., 1.2.5.1.
(192000,00 Lt.); Antra dalis
1.3.1.1., 1.3.1.2., 1.3.3.1.,
1.3.3.2., 1.3.3.3., 1.3.4.1.,
1.3.5.1. (187999,00 Lt.);
Trečia dalis 1.3.2.1.
(700000,00 Lt.))

Biudžeto
eilutės
numeris

Veiklos
numeris

5.

6.

1.3.

1.2.1.1.,
1.2.2.1.,
1.2.3.1.,
1.2.4.1.,
1.2.5.1.,
1.3.1.1.,
1.3.1.2.,
1.3.2.1.,
1.3.3.1.,
1.3.3.2.,
1.3.3.3.,
1.3.4.1.,
1.3.5.1.

Pirkimo
projekte
suma, litais

Pirkimo
pradžios
data

Pirkimo būdas

7.

8.

9.

1079999,00

2011 m.
rugsėjo

Pirkimo būdo pasirinkimo argumentai

Pirkimo objekto techninę
specifikaciją privaloma iš
anksto derinti su Europos
socialinio fondo agentūra
(pildo Europos socialinio fondo
agentūros atstovas)

Supaprastintas
pirkimas,atliekamas
konkurso būdu

10.

Pirkimo būdas nustatytas vadovaujantis LR
Viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 842000; 2006, Nr. 4-102; 2008 Nr. 81-3179) 84
straipsnio 2 punktu. Bei generalinio prokuroro
2008 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. I-124
patvirtintų ( aktuali redakcija generalinio
prokuroro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymas
Nr. I-102.) Lietuvos Respublikos prokuratūros
supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 99
punktu.

11.

Pirkimas
projekte
Pirkimą vykdantis
Eil. Nr.
(prekių,
subjektas
paslaugų ar
darbų)
1.

2.

2.

Paslaugos

3.

Projekto vykdytojas

Perkamas objektas

4.

Mokymai, perimant Europos
Sąjungos šalių prokuratūrų,
kitų teisėsaugos institucijų
valstybės tarnautojų
(darbuotojų) teigiamą patirtį
(Pagal projekto veiklas:
1.1.2.1., 1.1.2.2.,
1.1.2.3.,1.1.3.1., 1.1.4.1.)

Biudžeto
eilutės
numeris

Veiklos
numeris

5.

6.

1.3.

1.1.2.1.,
1.1.2.2.,
1.1.2.3.,
1.1.3.1.,
1.1.4.1.

Pirkimo
projekte
suma, litais

Pirkimo
pradžios
data

Pirkimo būdas

7.

8.

9.

10.

Supaprastintas
pirkimas,atliekamas
konkurso būdu

Pirkimo būdas nustatytas vadovaujantis LR
Viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 842000; 2006, Nr. 4-102; 2008 Nr. 81-3179) 84
straipsnio 2 punktu. Bei generalinio prokuroro
2008 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. I-124
patvirtintų ( aktuali redakcija generalinio
prokuroro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymas
Nr. I-102.) Lietuvos Respublikos prokuratūros
supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 99
punktu.
Projekto veiklų jų poveiklių Nr. 1.1.2.1.,
1.1.2.2., 1.1.2.3.,1.1.3.1. ir 1.1.4.1 vykdymas,
generalinio prokuroro 2011 m. rugsėjo 7 d.
nurodymu Nr. N-9 ,,Dėl valstybės projekto
,,Lietuvos Respublikos prokuratūros, valstybės
tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimas“ veiklų pirkimo ir įgyvendinimo“
nebus vykdomas. Dėl minėto nurodymo
planuojamas projekto finansavimo ir
administravimo sutarties keitimas. Planuojama
nevykdomų projekto veiklų lešas panaudoti
kitoms projekto veikloms arba įgyvendinamų
veiklų tęstinumui.

324345.00

Nebus
vykdomas

Pirkimo būdo pasirinkimo argumentai

Pirkimo objekto techninę
specifikaciją privaloma iš
anksto derinti su Europos
socialinio fondo agentūra
(pildo Europos socialinio fondo
agentūros atstovas)

11.

Pirkimas
projekte
Pirkimą vykdantis
Eil. Nr.
(prekių,
subjektas
paslaugų ar
darbų)
1.

3.

4.

2.

Paslaugos

Paslaugos

3.

Projekto vykdytojas

Projekto vykdytojas

Perkamas objektas

4.

Užsienio - darbinių ES - kalbų
mokymų paslaugos

Kompiuterinio raštingumo
(ECDL) mokymų paslaugos

Biudžeto
eilutės
numeris

Veiklos
numeris

5.

6.

1.3.

1.3.

2.1.1.1.,
2.1.1.2.

2.1.2.1.,
2.1.2.2.

Pirkimo
projekte
suma, litais

Pirkimo
pradžios
data

Pirkimo būdas

7.

8.

9.

114660,00

247015,00

Pirkimo būdo pasirinkimo argumentai

Pirkimo objekto techninę
specifikaciją privaloma iš
anksto derinti su Europos
socialinio fondo agentūra
(pildo Europos socialinio fondo
agentūros atstovas)

10.

2010 m.
liepa rugpjūtis

Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo 92 straipsnio 6 dalies 2 punktą
prokurorų, prokuratūros valstybės tarnautojų ir
pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų
mokymo paslaugos perkamos supaprastintu
būdu (neskelbiant apie pirkimą).
Supaprastintas pirkimas,
Pagal generalinio prokuroro 2008 m. rugsėjo 23
atliekamas apklausos būdu
d. įsakymu Nr. I-124 patvirtintų, Lietuvos
Respublikos prokuratūros supaprastintų viešųjų
pirkimų taisyklių 102.4.2 punktą prokurorų,
prokuratūros valstybės tarnautojų ir pagal darbo
sutartį dirbančių darbuotojų mokymo paslaugos
perkamos apklausos būdu.

2010 m.
sausis

Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo 92 straipsnio 6 dalies 2 punktą
prokurorų, prokuratūros valstybės tarnautojų ir
pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų
mokymo paslaugos perkamos supaprastintu
būdu (neskelbiant apie pirkimą).
Supaprastintas pirkimas,
Pagal generalinio prokuroro 2008 m. rugsėjo 23
atliekamas apklausos būdu
d. įsakymu Nr. I-124 patvirtintų, Lietuvos
Respublikos prokuratūros supaprastintų viešųjų
pirkimų taisyklių 102.4.2 punktą prokurorų,
prokuratūros valstybės tarnautojų ir pagal darbo
sutartį dirbančių darbuotojų mokymo paslaugos
perkamos apklausos būdu.

11.

Pirkimas
projekte
Pirkimą vykdantis
Eil. Nr.
(prekių,
subjektas
paslaugų ar
darbų)
1.

5.

6.

2.

Paslaugos

Paslaugos

3.

Perkamas objektas

4.

Projekto vykdytojas Projekto viešinimo paslaugos

Projekto vykdytojas

Prokurorų padėjėjų
kvalifikacinių mokymų
paslaugos

Biudžeto
eilutės
numeris

Veiklos
numeris

5.

6.

1.8.

1.3.

Pirkimo
projekte
suma, litais

Pirkimo
pradžios
data

Pirkimo būdas

7.

8.

9.

34440,00

1.1.1.1.

168000,00

2010 m.
sausis

2011 liepos

Pirkimo būdo pasirinkimo argumentai

Pirkimo objekto techninę
specifikaciją privaloma iš
anksto derinti su Europos
socialinio fondo agentūra
(pildo Europos socialinio fondo
agentūros atstovas)

10.

Pirkimo būdas nustatytas vadovaujantis LR
Generalinio prokuroro 2008 m. rugsėjo 23 d.
Supaprastintas pirkimas,
įsakymu Nr. I-124 patvirtintomis Lietuvos
atliekamas apklausos būdu
Respublikos Prokuratūros supaprastintų viešųjų
pirkimų taisyklių 102.1.4. punktu.

Supaprastintas
pirkimas,atliekamas
konkurso būdu

Pirkimo būdas nustatytas vadovaujantis LR
Viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 842000; 2006, Nr. 4-102; 2008 Nr. 81-3179) 84
straipsnio 2 punktu. Bei generalinio prokuroro
2008 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. I-124
patvirtintų ( aktuali redakcija generalinio
prokuroro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymas
Nr. I-102.) Lietuvos Respublikos prokuratūros
supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 99
punktu.

11.

Pirkimas
projekte
Pirkimą vykdantis
Eil. Nr.
(prekių,
subjektas
paslaugų ar
darbų)
1.

7.

2.

Paslaugos

3.

Projekto vykdytojas

Perkamas objektas

4.

Finansų valdymo viešajame
sektoriuje mokymų paslaugas

Biudžeto
eilutės
numeris

Veiklos
numeris

5.

6.

1.3.

1.1.5.1.,
1.1.5.2.

Pirkimo
projekte
suma, litais

Pirkimo
pradžios
data

Pirkimo būdas

7.

8.

9.

32000,00

2011 m.
liepa rugpjūtis

Pirkimo būdo pasirinkimo argumentai

Pirkimo objekto techninę
specifikaciją privaloma iš
anksto derinti su Europos
socialinio fondo agentūra
(pildo Europos socialinio fondo
agentūros atstovas)

10.

Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo 92 straipsnio 6 dalies 2 punktą
prokurorų, prokuratūros valstybės tarnautojų ir
pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų
mokymo paslaugos perkamos supaprastintu
būdu (neskelbiant apie pirkimą).
Supaprastintas pirkimas,
Pagal generalinio prokuroro 2008 m. rugsėjo 23
atliekamas apklausos būdu
d. įsakymu Nr. I-124 patvirtintų, Lietuvos
Respublikos prokuratūros supaprastintų viešųjų
pirkimų taisyklių 102.4.2 punktą prokurorų,
prokuratūros valstybės tarnautojų ir pagal darbo
sutartį dirbančių darbuotojų mokymo paslaugos
perkamos apklausos būdu.

11.

