At-6 tipine forma,
patvirtinta Viesujij pirkimij tarnybos
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. jsakymu
Nr. 1S-4 (Viesujij pirkimij tarnybos
direktoriaus 2015 m. liepos 14 d. jsakymo
Nr. lS-115redakcija)
(At-6 tipine forma)
KINO CENTRAS ,,GARSAS"
(perkanciosios organizacijos pavadinimas)
|m. Kodas: 148504349, Respublikos g. 40, Panevezys, tel. 8-45 46 78 06
(jstaigos duomenys)

Viesujij pirkimij tarnybai
VIESUJV PIRKIMV IR PIRKIMV, NURODYTV LIETUVOS RESPUBLIKOS VIESUJV
PIRKIMV {STATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE, ATASKAITA
2017 m. sausio 31 d. Nr.
I. ATASKAITINIAIKALENDORINIAIMETAI 2016
PERKANCIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas:
Pavadinimo patikslinimas:
Adresas:

148504349

Kino centres ,,Garsas"
Kino centras ,,Garsas"

| Respublikos g. 40, Panevezys

Telefonas:

8-45 46 78 06

El. pasto adresas:

kcga rsas@garsas.lt

Interneto svetaines adresas:

www.garsas.lt

Faksas:

8-45 46 78 06

Kita informacija:

Perkanciosios organizacijos tipo kodas:
MAZOS VERTES PIRKIMAI
Mazos vertes pirkimu bendra visij sudarytu sutarcilj verte ir pirkimij skaicius
Bendra sudaryti} sutarciu verte (Eur)
Pirkimo objekto rusis
57 649,32
Prekes
67 005,25
Paslaugos
Darbai
viso

124 654.57

Bendras pirkimij skaicius
26
57

83

1.

Pirkimo
objekto
rusis

[ 1 lenteleje nurodytq vertf ir skaiciij patenkantys pirkimai:

Rodiklis

Pirkimai, atlikti
Centrines
viesujij pirkimi}
informacines
sistemos
priemonemis
(elektroniniai
pirkimai)

Pirkimai,
susije su
projektu
ir/arba
programa,
finansuojama
Europos
Sajungos
lesomis

Inovatyvus
pirkimai

Pirkimai, kuriuose
buvo taikomi
Lietuvos
Respublikos
aplinkos ministro
jsakymu nustatyti
aplinkos apsaugos
minimalus
kriterijai

Prekii}, kurioms
buvo taikomi
energijos vartojimo
efektyvumo
reikalavimai,
nurodyti Lietuvos
Respublikos
energetikos
ministro jsakymu
patvirtintame
s^rase, pirkimai
arba paslaugq
pirkimai, kai ju
teikimui buvo
jsigyta nauja preke,
nurodyta minetame
s^rase

Keliu transporto
priemonii} pirkimai,
kuriuose buvo taikomi
energijos vartojimo
efektyvumo ir aplinkos
apsaugos reikalavimai,
nustatyti Lietuvos
Respublikos
susisiekimo ministro
fsakymu patvirtintame
aprase

Pirkimai, kurie
buvo vykdomi
vadovaujantis
Viesujij pirkimi}
jstatymo 85
straipsnio 5
dalimi

Pirkimai, kurie
buvo vykdomi
vadovaujantis
Viesuju
pirkimu
Istatymo 85
straipsnio 6
dalimi

Prekes

Sudarytij
sutarcii}
verte (Eur)
Paslaugos Sudarytq
sutarciu
verte (Eur)
Darbai
Sudaryti}
sutarcii}
verte (Eur)
Atliktu
Prekes
pirkimu
skaicius
Paslaugos Atliktu
pirkimi}
skaicius
Darbai
Atliktq
pirkimu
skaicius

6400

2974

-

-

-

-

3

-

-

22

-

-

II. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI
1.
Supaprastinti pirkimai pagal Viesujij pirkimij jstatymo 91 straipsnio reikalavimus (jskaitant ir
mazos vertes pirkimus)
Procentai nuo bendros supaprastintij pirkimij
Bendra sutarcii}, sudarytij vadovaujantis VieSujij
Pirkimo objekto
sudarytij sutarciij vertes
rusis
pirkimij jstatymo 91 straipsniu, verte (Eur)
Prekes
Paslaugos
Darbai
Is viso
2.
Supaprastinti pirkimai, atlikti, vadovaujantis Viesuju pirkimij jstatymo 85 straipsnio 5 dalimi,
iSskyrus mazos vertes pirkimus (Lietuvos Respublikos diplomatiniif atstovybiu, konsuliniy jstaigu uzsienyje ir Lietuvos
Respublikos atstovybilf prie tarptautinilf organizaciju, taip pat kitif perkancitfjif organizaciji}, kurios uzsienyje {sigyja
prekiif, paslaugif ar darbif, skirty uzsienyje esantiems ji} padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atase
supaprastinti pirkimai, vykdomi apklausos budu)
Pirkimo objekto
Bendra pirkimij, atliktij apklausos budu,
Bendras pirkimij skaicius
rusis
sudarytij sutarcii} verte (Eur)
Prekes
Paslaugos
Darbai
Is viso
3.
Supaprastinti pirkimai, nurodyti Viesijjij pirkimq jstatymo 85 straipsnio 6 dalyje, isskyrus mazos
vertes pirkimus (literatures, mokslo ir meno kuriniif autoriif, atlikejif arjif kolektyvo paslaugu, taip pat mokslo, kulturos
ir meno sriciy projekty vertinimo ir pretendenty gauti teises aktu nustatyta tvarka jsteigtas premijas veiklos siose srityse
vertinimo paslaugy supaprastinti pirkimai)
Pirkimo objekto
Bendra sudarytij sutarciij verte (Eur)
Bendras pirkimij skaicius
rusis
Paslaugos
V.

PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIASIAS SUTARTIS
Pagrindines pirkimo sutartys
Preliminarioji sutartis
Ei
Pirkimo
Pavadinimo
Sudarytij
Sutarties
Tiekejo
Bendra
1. Nr.
pavadinimas
patikslinimas
verte (Eur)
numeris
sudarymo
pirkimo
+ .
data
sutarciij
skaicius
Grupe

Is viso

vi. viEsyjy PIRKIMV ISTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTI PIRKIMAI
Eil.
Nr.

Perkanciosios
organizacijos
kontroliuojamo
subjekto
pavadinimas

Perkanciosios
organizacijos
kontroliuojamo
subjekto
pavadinimo
patikslinimas

Pirkimo
objekto
pavadinimas

Sutarties
sudarymo
data

Numatoma
sutarties
jvykdymo data

Bendra
sudarytos
sutarties verte
(Eur)

+ Grupe

IS viso

Tipine At-6 forma

4
VII. PAPILDOMA INFORMACIJA

VIII. ASMUO, ATSAKINGAS UZ ATASKAITOS PILDYM4
Pareigij pavadinimas

Prekiq ir paslaugy pirkimij specialistas

Vardas, pavarde

Arvidas Zakarauskas

Telefonas

8-647 46688

Elektroninio pasto adresas

info@garsas.lt

Direktore
(perkanciosios organizacijos vadovo
pavarde) arbajo Igalioto asmens pareigif pavadinimas)

Gene Pucinskiene
/(parasas)

(vardas,

