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1. Pirkimų faktinių duomenų
teikimas ir keitimas
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Pirkimų faktinių duomenų pildymas

Norint pildyti pirkimų faktinius
duomenis, pasirenkama 
pirkimų paslauga „Teikiami 
duomenys“
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Pirkimų faktinių duomenų pildymas

2. Teikiant naują sutartį 
pasirenkama „PILDYTI PIRKIMO 
FAKTINIUS DUOMENIS“

1. Pasirenkama dalis 
„Teikiamos pirkimų sutartys“

SVARBU: Pirkimų faktiniai duomenys, 
gali būti pildomi ir teikiami, kai 
pirkimų planas bent kartą buvo 
patvirtintas

3. Keičiant patikrintą sutartį 
pasirenkama „KEISTI PIRKIMO 
FAKTINIUS DUOMENIS“
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Pirkimo faktinių duomenų pildymas (teikiama nauja sutartis)

1.Užpildomi 
pirkimo duomenys

3. Išsaugoma

2. Pridedama 
rinkmena

Jei pirkimas
skaidomas į dalis 
ar pirkimui buvo 
suteiktas požymis 
„Sudaroma 
preliminarioji 
sutartis“, teikiant 
paskutinę sutartį 
reikėtų pažymėti, 
kad pirkimas yra 
baigtas

Rinkmenos pavadinimo ir
aprašymo laukai koreguojami
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Pirkimo faktinių duomenų pildymas (keičiama sutartis)

1. Pasirenkamas sutarties 
numeris iš sąrašo, jos 
duomenimis bus užpildyta 
keičiamos sutarties forma

4. Išsaugoma

2. Pagal poreikį pakoreguojami 
galimi keisti duomenys

3. Pridedama
rinkmena jei reikia

Rinkmenos pavadinimo ir
aprašymo laukai koreguojami
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Pirkimų faktinių duomenų pildymas(4)

1. Esant poreikiui, galima pridėti 
daugiau pirkimo faktinių duomenų

2. Jei duomenų pildymas 
baigtas, spaudžiama „TIKRINTI“ 
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Pirkimų faktinių duomenų teikimas

Teikiamų pirkimo faktinių duomenų būsena 
turi būti „Patikrintas“ ir neturėti klaidų. 

1. Paspaudus “TEIKTI”, pateikiamos tik
tos sutartys, kurių būsena „Patikrintas“

SVARBU: Teikiant pirkimo 
faktinius duomenis, jų nereikia 
pasirašyti elektroniniu parašu.
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Pirkimų faktinių duomenų teikimas (2)

Pateikus pirkimo sutartis, 
jos trumpam 
atvaizduojamos su būsena 
„Pateiktas“, vėliau pateiktų 
sutarčių informaciją galima 
rasti „Žurnale“
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2. Pateiktų pirkimų faktinių
duomenų peržiūra
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Pateiktų pirkimų faktinių duomenų žurnalas 

Atvaizduojami visi teikti ir keisti
duomenys. Paspaudus ant 
ikonėlės, galima atsisiųsti „Pateiktų 
pirkimų sutarčių paketo ataskaitą“ 
t.y. atitinkamą dieną  teiktus 
duomenis excel‘yje

Kokios sutartys ir pirkimų keitimai 
buvo teikti tam tikram pirkimui, 
galima pamatyti pirkimuose 
pasirinkus Duomenų peržiūrą 
pirkimų sąraše  pasirinkus 
konkretaus pirkimo peržiūrą
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Pateiktų pirkimų sutarčių paketo ataskaita
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Patikrintų pirkimo sutarčių peržiūra

Galima atsisiųsti visų
patikrintų ĮI pirkimų 
sutarčių ataskaitą excel
formatu.

Norint peržiūrėti pateiktas, 
įgyvendinančiosios institucijos 
patikrintas sutartis ir jų keitimus,
pirkimuose pasirenkama paslauga 
„Duomenų peržiūra“

Filtrų pagalba galima atrinkti 
reikiamas sutartis

Paspaudus „laikroduko“ įkonėlę, 
atvaizduojama sutarties keitimo istorija
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Atrinktų patikrintų ĮI pirkimų sutarčių ataskaita
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Pateiktų pirkimo sutarčių peržiūra

2. Pirkimų sąrašas

1. Pateiktas, patvirtintas ir 
pakeistas sutartis galima 
peržiūrėti prie konkretaus 
pirkimo pasirinkus paslaugą 
„Duomenų peržiūra“

3. Pasirinkti konkretaus
pirkimo peržiūrą
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Pateiktų pirkimo sutarčių peržiūra (2)

Pasirenkama “Sutartys”

Atvaizduojamos visos
teiktos sutartys (pirminės 
ir keitimai)


