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Atn-3 tipinė forma 
patvirtinta Viešųjų pirkim ų tarnybos 
direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakym u 
Nr. 1S-80

/ ) V  _Atn-3 tipinė forma
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_  (perkančiosios\organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinim as)\
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'(jsta igos duom enys)

Viešųjų pirkimų tarnybai

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARČIŲ, PIRKIMO SUTARČIŲ IR VIDAUS SANDORIŲ ATASKAITA

20 A. \ m A tlllV ,l^ ' i iG 4r. ^  t

T eisinis p a g rin d a s

Ataskaita teikiam a vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkim ų įstatym u (toliau 
-  V iešųjų pirkim ų įstatym as)

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI

2020

II. PER K A N Č IO !! ORGANIZACIIA ARBA PERK A N TYSIS SIJBIEK TA S

Perkančioji organizacija arb a perkantysis subjektas:

Vilniaus Jono Pauliaus II gim nazija 
191715588
V. Druskio g. 11/7, Vilniaus m., LT-04306 Vilniaus
Vilnius
04306
LT
Adam  Blaškevič 
+370 52444504 
adam .blaskevic@ viln ius.lt 
http://w w w .jp2.lt
https://pirkim ai.eviesie jip irkim ai.lt/ctm /Supplier/Com panylnform ation/lndex/2888 

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:
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Viešasis jurid inis asm uo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatym o 
(toliau -  Viešųjų pirkimų įstatym as) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI

1. Mažos v ertės  pirkim ų bendra visų sudarytų sutarčių  vertė  ir pirkim ų
skaičius (išskyrus tokius, kurie atlikti vadovaujantis Viešųjų p irkim ų įstatymo 25  

straipsnio 3 dalimi, 4 dalimi, a r kai atlikti pirkim ai, po kurių sutarytų pirkim o sutarčių  
nereikalaujam a paskelbti C V P IS  vadovaujantis Viešųjų p irkim ų įstatymo 86 straipsnio 9 
dalim i ir  Kom unalinio sektoriaus pirkim ų įstatymo 94 straipsnio 9 dalimi, taip pat kai 
pirkim ai atlikti per centrinę perkančiųjų organizacijų)

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

Prekės 3300,00 1

Paslaugos 3813,32 3

Darbai 21272,77 3

Iš viso 28386,09 7

IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI. NURODYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 2 3  
STRAIPSNIO 2 DALYIE

1. Supaprastinti pirkim ai pagal Viešųjų pirkim ų įstatym o 23  straipsnio 2 dalies 
reikalavim us (įskaitant ir m ažos v ertės pirkim us) (tik pagal Viešųjų pirkimų  

įstatym ą)

Bendra sudarytų sutarčių, atlikus supaprastintus pirkimus, vertė (Eur)

0,00

V. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI. NURODYTI VIEŠŲIŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 2 5  
STRAIPSNIO 3 ir  4  d aly se  (t ik  p agal Viešųjų p irk im ų  įs ta ty m ą )

1. Sutartys, sudarytos atliekant Viešųjų pirkimų įstatym o 2 5  straipsnio 3 dalyje 
num atytus viešuosius pirkim us

Bendra sudarytų sutarčių, atlikus supaprastintus (jskaitant mažos vertės) pirkimus, vertė Bendras pirkimų 

(Eur) skaičius

0,00 o

2. Sutartys, sudarytos atliekant Viešųjų pirkimų įstatym o 25  straipsnio 4  dalyje 
num atytus viešuosius pirkim us

Bendra sudarytų sutarčių, atlikus supaprastintus (jskaitant mažos vertės) pirkimus, vertė Bendras pirkimų 

(Eur) skaičius

0.00 o
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VI. SUTARTYS. KURIŲ NEREIKLAUIAMA PASKELBTI PAGAL VIEŠŲIŲ PIRKIMŲ 
ĮSTATYMO 8 6  STRAIPSNIO 9 DALĮ ARBA KOMUNALINIO SEKTORIAUS PIRKIMŲ 
ĮSTATYMO 9 4  STRAIPSNIO 9 DALĮ

Bendra sudarytų sutarčių (išskyrus 

supaprastintus pirkimus) vertė (Eur)

Bendra sudarytų sutarčių, atlikus 

supaprastintus (išskyrus mažos vertės) 

pirkimus, vertė (Eur)

Bendra sudarytų sutarčių, atlikus 

mažos vertės pirkimus, vertė 

(Eur)

0,00 0,00 0,00

Bendras pirkimų skaičius Bendras pirkimų skaičius Bendras pirkimų skaičius

0 0

VII. VIEŠŲIŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 1 0  STRAIPSNYIE ARBA KOMUNALINIO 
SEKTORIAUS PIRKIMŲ ĮSTATYMO 1 9  STRAIPSNYIE NURODYTI VIDAUS 
SANDORIAI

Perkančiosios

organizacijos arba Perkančiosios

perkančiojo organizacijos arba

subjekto, kuris yra perkančiojo subjekto,

perkančioj! kuris yra perkančioj!

organizacija organizacija Numatoma Bendra

kontroliuojamo kontroliuojamo Pirkimo Sutarties sutarties sudarytos

Eil. subjekto kodas. subjekto pavadinimo objekto sudarymo įvykdymo sutarties

Nr. pavadinimas patikslinimas pavadinimas data data vertė (Eur) Grupė

1

Iš viso 0,00
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VIII. KITA INFORMACIJA

1. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ

Vardas, pavardė

ttK fiA  TdcteKA
Telefonas

eu-supply.com

Elektroninio pašto adresas

2. PAPILDOMA INFORMACIJA

3. ATASKAITĄ PASIRAŠANTIS ASMUO

(Vadovo arba jo 
asmens pareigų
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(Vardas, pavardė)
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