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UAB „Akmenės energija“ vykdo finansinio ir reguliuojamos veiklos audito paslaugų pirkimą 
(toliau – Pirkimas). Pirkimo organizatorė Rita Lazdauskė nustatė, kad Pirkimo vykdyti per VĮ CPO LT 
(Centrinę perkančiąją organizaciją) negalime, nes finansinio audito paslaugų pirkimo organizuojamo 
VĮ Centrinės perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodyta, kad finansiniai užsakovo 
metai sutampa su kalendoriniais metais. UAB „Akmenės energija“ LR valstybinės mokesčių 
inspekcijos sprendimu finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, o prasideda spalio 1 dieną 
ir baigiasi rugsėjo 30 dieną.  

Pirkimo organizatorė Rita Lazdauskė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų 
vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 37 
straipsniu bei UAB „Akmenės energija“ mažos vertės pirkimų tvarkos aktualaus aprašo 113.2 ir 118.1.6 
punktais priėmė sprendimą Pirkimą vykdyti neskelbiamos apklausos būdu per CVP IS. 

 
 
 
Pirkimo organizatorė                                                                Rita Lazdauskė 

  



2022-08-03 Finansinių ataskaitų audito atlikimo paslaugų 
užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą 

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas 

Bendra 
informacija 

Pirkimo sutarties sąlygos 
Pagal šias sutarties sąlygas galima: 

 Įsigyti metinių ir/ar konsoliduotų finansinių ataskaitų audito atlikimo paslaugas 
• Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2024-05-04. 
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas 

Užsakymų 
formavimas 

 Formuojant užsakymą nurodoma: 
1) užsakovo pavadinimas ir juridinio asmens kodas, pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, 
atliekamas konkretus pirkimas; 
2) pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme 
nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS ir ne ilgesnis kaip 15 darbo 
dienų); 
3) informacija, ar taikoma konsoliduota finansinė atskaitomybė (Jei taikoma konsoliduota 
finansinė atskaitomybė, nurodomas kiekvienos įstaigos/įmonės pavadinimas). (Sudaryti 
atskiras sutartis su tiekėju šioms įstaigoms/įmonėms nėra galimybės); 
4) nurodoma, kurių finansinių metų finansinių ataskaitų (rinkinio, jei taikoma) audito 
paslaugos yra reikalingos užsakovui; 
5) nurodoma, kad pasibaigus atitinkamiems finansiniams metams tiekėjas atitinkamų 
finansinių metų [1] paslaugų rezultatus turi pateikti ne vėliau kaip iki kitų metų vasario mėn. 
paskutinės dienos – balandžio mėn. paskutinės dienos. (Tikslų mėnesį ir dieną šiame datų 
intervale konkretaus užsakymo metu nurodys užsakovas); 
6) nurodoma, ar vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais kartu su 
auditoriaus išvada bus prašoma pateikti finansinių ataskaitų audito ataskaitą; 
7) nurodoma, ar likus nuo 11 d.d. iki 5 punkte nustatyto termino, tiekėjas turi pateikti 
užsakovui auditoriaus išvados ir finansinių ataskaitų audito ataskaitos (jei taikoma) projektą 
lietuvių ir anglų (jei taikoma) kalba; 
8) nurodoma auditoriaus išvados kalba: lietuvių, anglų (jei taikoma) ir audito ataskaitos (jei 
taikoma) kalba: lietuvių, anglų (jei taikoma), bei nurodomas kiekvieno dokumento 
egzempliorių skaičius atitinkama kalba; 
9)  nurodoma,   kad   užsakovo   finansines   ataskaitas   (rinkinį,  jei   taikoma)   sudaro    šie 
pagrindiniai dokumentai (įvardijami užsakovo nurodyti dokumentai); 
10) pateikiama informacija, ar rengiamas metinis pranešimas ir /ar konsoliduotas metinis 
pranešimas. (Jei užsakovas nurodo, kad rengiamas metinis pranešimas ir/ar konsoliduotas 
metinis pranešimas, tiekėjas iki 5 punkte nustatyto termino užsakovui turi pateikti nuomonę, 
ar metiniame pranešime (konsoliduotame metiniame pranešime, jei taikoma) pateikti 
finansiniai duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų (konsoliduotų finansinių ataskaitų, 
jei taikoma) duomenis bei nurodyti, ar atsižvelgiant į Paslaugų teikimo metu gautą 
informaciją metiniame pranešime nustatyta reikšmingų iškraipymų ir, jei nustatyta, nurodyti 
tokių iškraipymų pobūdį); 
11) pateikiama informacija, ar rengiama veiklos ataskaita. (Jei užsakovas nurodo, kad 
rengiama veikos ataskaita, tiekėjas iki 5 punkte nustatyto termino turės pateikti nuomonę, ar 
veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų 
(konsoliduotų finansinių ataskaitų, jei taikoma) duomenis bei nurodyti, ar atsižvelgiant į 
paslaugų teikimo metu gautą informaciją veiklos ataskaitoje nustatyta reikšmingų iškraipymų 
ir,  jei nustatyta, nurodyti tokių iškraipymų pobūdį); 
12) nurodomi specialūs Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai, kuriais vadovaujantis 
užsakovui turi būti teikiamos paslaugos; 
13) nurodomi užsakovo pagrindiniai finansiniai-ekonominiai rodikliai: 
13.1) preliminari balanso aktyvo/pasyvo tikrinama suma praėjusiais metais, eurais; 
13.2)  darbuotojų skaičius; 
13.3)  pajamos praėjusiais metais, eurais; 
13.4)  ilgalaikis turtas (likutinė vertė praėjusių metų gruodžio 31 d.) eurais; 
13.5)  įsipareigojimai tiekėjams praėjusių metų gruodžio 31 d. eurais; 
13.6) užsakovo pajamų šaltinis (valstybės lėšos ir/ar savivaldybių lėšos ir/ar Europos 
Sąjungos ir kitų fondų lėšos ir/ar nuosavos lėšos); 
14) papildomos užsakovo sąlygos (MS Word, Ms Excel, pdf. ar kitu formatu) (jei taikoma); 

 15) konkretaus pirkimo maksimali kaina eurais su mokesčiais; 
16) Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas); 
17) Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, 
pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas); 
18) Užsakovo nurodytas asmuo, atsakingas už Pirkimo sutarties/jos pakeitimų paskelbimą; 
[1] Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

 
 


