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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tarnagesr Lygaidiq gimnazijos supaprastintq vie5qjq pirkimq organizavimo ir vidaus kontroles
(toliau - Gimnazija) taisykles (toliau Taisykles) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
viesqjq

pirkimq istatymu 1Zin., 1996, Nr.84-2000;2006, Nr.4-102) (toliau- Viesqjq pirkimq
istatymas),
..Del
Vie5qiq pirkimq tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkridio 30 d.
perkandiqiq
isakymu Nr. IS-174
organizaclijq pirkimq organizavimo ir vidaus kontroles rekomendacijq patvirtinimo" ir kitais vie5uosius
pirkimus (toliau

- pirkimai) reglamentuojandiais

teises aktais.

2. Tair;ykles nustato Gimnazija pirkimq organizavimo tvarkq nuo pirkimo planavimo iki pirkimo
sutarties ivykdymo, atsakingus asmenis.
3. Plarnuodama, organizuodama atlikdama pirkimus, vykdydama pirkimo sutartis, Gimnazija
vadovaujasi Viesqiq pirkimq istatymu, kitais istatymais ir
lstatymo igyvendinamaisiais teises aktais,
MaZos vertes pirkimq tvarkos apraSu, Siomis Taisyklemis ir kitais Gimnazijos priimtais teises aktais.
4. Otganzuojant ir vykdant pirkimus turi buti racionaliai naudojamos Gimnazijos lesos ir valstybes

ir

tamautojq ar darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartf (toliau, valstybes tarnautojas ar darbuotojas,
dirbantis pagal darbo sutartikartu vadinami - darbuotojas), laikas. Turi bgti laikomasi lygiateisi5kumo,

nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripaZinimo, proporcingumo
konfidencialumo ir ne5ali5kumo reikalavimq.

ir

5. Pirkrimus organizuoja Gimnazijos vadovo isakymu paskirti asmenys,
atlikim4 tinkamai, kokybi5kai ir laiku.

atsako uZ paskirtq funkcijq

jie

racionalumo principq,

6. Taisyklese vartojamos s4vokos:

Pirkimo iniciatorius - Gimnazijos darbuotojas, kuris nurode poreiki lsigyti reikalingq prekiq,
paslaugq arba darbq.

UZ pirkimg planavim4 atsakingas asmuo - Gimnazijos vadovo paskirtas Gimnazijos darbuotojas,
atsakingas uZ biudZetiniais metais numatomq pirkti Gimnazijos reikmems reikalingq darbq, prekiq ir
paslaugq p,lano sudarymE ir jo paskelbinr4.

Ail, perkaniiosios organizacijos administravim4 Centrindje vie$qjq pirkimq informacin6je
sistemoje atsakingas asmuo - Gimnazijos vadovo paskirtas Gimnazijos darbuotojas, turintis teisg
Centrineje vieSqjq pirkimq informacineje sistemoje (toliau CVP IS) tvarkyti duomenis apie perkandiqj4
organtzacij4 ir jos darbuotojus (pirkimrl specialistus, ekspertus ir kt.).

Ui pirkimq vykdym4

naudojantis centrin6s perkaniiosios organizacijos elektroniniu katalogu
atsakingas asmuo - perkandiosios organizacijos vadovo paskirtas darbuotojas (ira5ytas pirkejo
parai5koje - sutartyje ,,Del prisijungimo prie katalogo CPO.ltrM'o), kuriam vie5oji
istaiga Centrine
projektq valdymo agentfira, atliekanti centrines perkandiosios organizacijos (toliau CPO) funkcijas,
-
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suteikia prisijungimo duomenis prie elektroninio katalogo CPO.ltrM (toliau
katalogas).

-

CpO elektroninis

Vie54ji pirkim4 kuruojantis asmuo - Komisijos narys (Komisijos posedZiq sekretorius), kuris seka
vie5ojo pirkimo eig4 (vie5ojo pirkimo procedlras, jq eiliSkum4, teises aktuose nustatytus terminus,
Komisijosi posedZius, pirkimo dokumentuose ar tiekejq pateiktuose pasillymuose pastebetus
netikslumus), vykdo susira5inejim4 su tiekejais ir teises aktuose nustatyta tvarka juos informuoja apie
Komisijos posedZiuose priimtus sprendimus, teikia ataskaitas Vie5qjq pirkimq tarnybai, pagal
galiojandius teises aktus rengia bei derina vie5ojo pirkimo pardavimo sutarties projekt4, atlieka
kitus
veiksmus, susijusius su vie5uoju pirkimu, neprie5taraujandius galiojantiems teises aktams) ir apie tai
nedelsdamas informuoja Komisijos pirminink4 ir kitus Komisijos narius, vykdo kitus Komisijos
pavedimus.

Vie5qii pirkim4 kuruojantis asmuo skiriamas pirmame Komisijos posedyje. Vie5aji pirkim4
kuruojandiam asmeniui nesant, Komisija nedElsdama, paskiria kit4 vies4ji pirkim4 kuruojanti asmeni.
VieSaji pirkim4 kuruojantis asmuo veikia nuo jo paskyrimo iki vieSojo pirkimo pabaigos ir iki padarys
visas reikalingas ataskaitas Vie5qjq pirkimq tarnybai del kuruoto viesojo pirkimo.
Vie5qii pirkim4 kuruojandio asmens funkcijas taip pat atlieka Pirkimq organizatorius, vykdantis
atitinkamqr pirkim4.

Rinkos tyrimas - kokybines ir kiekybines informacijos apie realiq bei potencialiq prekiq, paslaugq ir
darbq pasii[I4 tiekejus (iskaitant ir rinkoje veikiandias Vie5qjq pirkimq
istatymo 23 str. 1 d. nurodytas
tiekiamas
prekes,
teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus, u1imam4 rinkos dali, kainas ir
imones )jr1
pan.) rinkimas, analize ir apibendrintq i5vadq rengimas, skirtas sprendimams, susijusiems su pirkimais,
priimti.
7. Kitos Taisyklese vartojamos pagrindines s4vokos yra apibreLtos Viesqjq pirkimq
istatyme, kituose
vie5uosius pirkimus reglamentuojandiuose teises aktuose.

8. Pasikeitus Taisyklese minimiems teisds aktams, taikomos aktualios tq teises aktq

redakcijos

nuostatos.

II. VIESUJU PIRIilMU PLANAVIMAS
9. Kiek.vienas pirkimo iniciatorius ateinantiems biudZetiniams metams numatomus pirkimus planuoti
pradeda kiekvienq metq ketvirt4 ketvirti. Pirkimo iniciatorius (prie5 tai atlikgs rinkos tyrim4) iki

kiekvienq kalendoriniq metq gruodZio 31 d. ra5tu pateikia Gimnazijos vadovo
isakymu paskirtam uZ
pirkimq planavim4 atsakingam asmeniui (toliau - asmuo, atsakingas uZ pirkimq planavim4) pagal
,
Taisykliq .1 priede pateikt4 form? parengt4 informacij4 apie ateinandiais biudZetiniais metais Gimnazijos
reikmems reikalingas pirkti prekes, paslaugas ir darbus. Kartu pateikiamas ir laisvos formos prekiq,
paslaugq ir darbq pagrindimas (pagrindZiamas i5laidtl bfltinumas, atsiZvelgiant pirkimo iniciatoriaus
i
veiklos uZ<lavinius ir tikslus) ir jq orientacine verte.
10. Asmuo, atsakingas uZ pirkimq planavim4, gavgs i5 Gimnazijos vyr. finansininko informacij4 apie
atitinkamiems metams galimus skirti maksimalius asignavimus pirkimams ir pirkimo iniciatoriq Taisykliq
9 punkte nrurodyt4 informacij4,

iki kiekvienq metq sausio 31 d.:
10.1. suLderina su Gimnazijos vadow bttinq leSq Gimnazijos pirkimams poreiki;
10.2. pirkimo iniciatoriq pateiktoje informacijoje nurodyiems darbams, prekems ir paslaugoms
priskiria Bendrajame vie5qiq pirkimq Zodyne, patvirtintame Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m.
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lapkridio

5d. reglamentu (EB) Nr.2I95l2002dol

bendro vie5qjq pirkimq Zodyno (OL 2002m.
specialusis leidimas,6 skyrius, 5 tomas, p. 1) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais
Komisijos 2007 m.
lapkridio 28 d. reglamento (EB) Nr. 21312008, i5 dalies keidiandio Europos parlamento ir
Tarybos
reglament4 @B) Nr. 2l95l2002del bendro vie5qiq pirkimq Zodyno (CVP) ir Europos parlamento
ir
Tarybos direktyvas 2004ll7lEB ir 2004ll8lBB del viesqiq pirkimq tvarkos, kad CpV butq atnaujintas
(oL 2008 L 74, p. 1), (toliau - BVPZ) nurodytus kodus, o paslaugoms papildomai priskiria Viesqjq
pirkimq istatymo 2 priedelyje nurodytas paslaugq kategorijas;

ir

10.3. vadovaudamasis Vie5r+iq pirkimq istatymo
Vie5qiq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m.
birZelio 27 d. isakymu Nr. IS-94 patvirtinta Numatomos vie5ojo pirkimo ir pirkimo vertes
skaidiavimo
metodika, apskaidiuoj a numatomq pirkimq vertes;
10.4. teikia Gimnazijos vadovui tvirtinti pagal Taisykliq 2 priede pateikt4 form4 parengt4
ir suderint4

su pirkimo iniciatoriais ir Gimnazijos vyr. finansininku planuojamq atlikti einamaisiais
biudZetiniais
metais vie5qjq pirkimq plan? (toliau pirkimq planas).
11. Asmuo' atsakingas uZ pirkimq planavim4, kasmet, ne veliau kaip iki kovo 15dienos,
Centrineje
viesqiq pir:kimq informacineje sistemoje (toliau CVP IS) ir papildomai Gimnazijos intemeto
tinklalapyje
skelbia taiis metais planuojamq atlikti visq, tarp jq ir maZos vertds, viesqjq pirkimq suvesting (toliau
suvestine), Suvestineje informacija nurodoma ir suvestine skelbiama, vadovaujantis Informacijos
apie
planuojanrLus vykdyi viesuosius pirkirnus skelbimo Centrineje viesqjq pirkimq
informacineje sistemoje

-

tvarkos aprraSu, patvirtintu VieSqiq pirkimq tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes
direktoriaus
2009m. geguZes 15 d. isakymu Nr. 15-49 1Zin.,2009, Nr.60-2396, Nr. 129-5633;2010, Nr.37-1770,
2011,25-1249,2011,157-7462) (toliau- Informacijos apie planuojamus vykdyti pirkimus skelbimo
CVp
IS tvarkos apra5as).
12. Asmuo, atsakingas uZ pirkimq planavimq, ne rediau kaip kiekvien4 ketvirti perZiflri patvirtint4
pirkimq plan? ir, esant reikalui, ji tikslina. Patikslinus pirkimq planqpakeitimus paskelbtoje
suvestineje,
asmuo, atsakingas uZ pirkimq planavim4, skelbia nedelsiant.
13. Pirkimq galima vykdyt, nekeidiant pirkimq plano, jeigu del nenumatytq, objektyviq
aplinkybiq
iskyla poreikis ypad skubiai vykdyi pirkimq plane nenurodyt4 pirkim4 arba kai konkretaus pirkimo
metu
keidiasi pirkimq plane nurodyta informacija apie 5i pirkim4, tadiau tokiu atveju numatomo pirkimo
verte
turi bflti suderinama su asmeniu, atsakingu uL pirkimq planavim4. Numatomo pirkimo vertds
skaidiavim.as turi buti nepaZeistas.

14. Gimnazijos supaprastintq vieSqjq pirkimq komisija

(toliau

Komisija), vadovaudamasi

Gimnazijos vadovo patvirtintu Komisijos darbo reglamentu, parenka pirkimo bud4, todel Komisija,
parinkusi pirkimui vykdyti kitoki, negu nurodyta pirkimq plane pirkimo b[d4, motyvus
nurodo Komisijos
posedZio protokole bei nedelsiant (iki pirkimo pradZios) apie tai informuoja
asmeni, atsaking4 uZ pirkimq
planavim4. Asmuo, atsakingas uZ pirkimq planavim4,
ivertina motyvus ir viesqjq pirkimq vertes, ir,
pritardamas Komisijos sprendimui, nedelsiant (iki pirkimo pradZios) paruo5ia
isakymA del pirkimq plano
pakeitimo. Nesant asmens, atsakingo uZ pirkimq planavim4 pritarimo ir pirkimq plano pakeitimo,
pirkimas negali buti vykdomas Komisijos parinktu pirkimo bfldu.

III. VIESUJV PIRIilMU ORGANIZAVIMAS
15. Kiekvienas pirkimo iniciatorius del kiekvieno pirkimo, parengia prekiq, paslaugq ar darbq
uZsakymo paraiSk4 pagal Taisykliq 3 priede pateikt4 form4.
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16. Pirkimo iniciatorius, rengdamas parai5kq, turi atlikti rinkos tyrim4, reikalingq pirkimo vertei
nustatyti (i5skyrus maZos vertes, ypatingos skubos pirkimus).
17. Rinkos tyrimq procesas paprastai apima duomeml rinkim4 ir analizg. Atlikdamas rinkos
tyrim4
pirkimo iniciatorius pats pasirenka, kokius duomenis rinkti pirminius, t. y. originalius duomenis,
kurie

-

renkami l;pecialiai konkrediam pirkimui, ar antrinius, t. y. tokius duomenis, kurie jau buvo surinkti
anksdiau ir kuriuos galima visi5kai ar i5 dalies panaudoti sprendZiant susidariusi4 problem4 . Analizuojant
rinkos tyrimo metu surinktus duomenis, sisteminama informac4a apie rinkoje tiekejq sitlomas prekes,
paslaugas

ir (ar)

darbus,

jq

savybes

ir kainas, stebimi rinkos pokydiai. Rinkos tyrimo apimtis ir detalumas

priklauso nuo perkamo objekto sudetingumo, vertes.
18. Suderinta su Gimnazijos vyr. finansininku bei asmeniu, atsakingu uZ pirkimq planavim4, parai5ka
teikiama tvirtinti Gimnazijos vadovui ar jo igaliotam asmeniui.
19. Pir.kimo dokumentus rengia Komisija ar pirkimq organizatorius.
20. Rengdami pirkimo dokumentus, Komisija, Komisijos nariai ar pirkimq organizatoius turi teisg

gauti i5 pirkimo iniciatoriaus ir kitq Gimnazijos darbuotojq vis4 informacij4, reikaling4 pirkimo
dokumentams parengti ir pirkimo proceduroms atlikti. Pirkimo iniciatorius ar kiti Gimnazijos darbuotojai
privalo geranori5kai bendradarbiauti su Komisija, Komisijos nariais ar pirkimq organizatonum ir suteikti
vis4 reikalauj am4 informacij 4.

IV. VIESVJU PIRKIMV PROCEDUROSE DALYVAUJANTYS ASMENYS

2I.

Gimnazijos viesuosius pirkimus vykdo vadovaujantis Viesqjq pirkimq
istatymo 16 straipsniu
sudaryta l(omisija. MaZos vertes pirkimus vykdo Komisija arba pirkimq organizatorius. Kornisijos
pirmininku, jos nariais, pirkimq organizatoriumi skiriami nepriekai5tingos reputacijos asmenys.
22. Atsiivelgiant ipirkimq apimti ir pobiidi, gali buti sudaroma Komisija vienam ar keliems pirkimams
arba nuolatine Komisij aGimnazrlos vadovo nustatytam laikotarpiui.
23. Ko:misija veikia j4 sudariusios organizacijos vardu pagaljai suteiktus
igaliojimus. Komisija dirba
pagal jq sudariusios oryanizacijos patvirtint4 darbo reglament4 ir yra atskaitinga Gimnazijos
vador,'ui.

24. Jeigu pirkimo objektas yra sudetingas, o pasitlymams nagrineti ir vertinti reikia specialiq Ziniq,
i
darbo grupg Gimnazijos vadovo sprendimu gali btiti itraukti ekspertai
dalyko Linovai, nesantys

-

Komisijos nariais, kurie gali ir neatlikti pasiulymq ekspertinio vertinimo, tadiau konsultuoti Komisijos
narius su pirkimu susijusiais klausimais (ekspertq funkcijos apibreaiamos Gimnazijos vadovo
isakyme).
25. Prie5 pradedami darb4 Komisijos nariai, ekspertai, pirkimq organizatorius, taip pat kiti asmenys
Lietuvos Rtespublikoje galiojandiuose teises aktuose nustatyta tvarka galintys stebeti pirkimo procedfiras,
turi pasira5yti ne5ali5kumo deklaracij4 ir konfidencialumo pasiZadejimq, kuriq formos pateiktos Taisykliq
4, 5 prieduose. Taip pat Sie asmenys turi savarankiSkai susip ahinti su Eti5ko elgesio vie5uosiuose
pirkimuose mokomqja priemone, patvirtinta Vie5qiq pirkimq Gimnazijos direktoriaus 2010 m. rugsejo

d. lsakyrnu Nr' 15-135 ir paskelbta Vie5qjq pirkimq Gimnazijos interneto svetaineje www.vpt.lt, taip
pat CentrirLiame vie5qjq pirkimq portale www.cvpp.lt.
26. Ginnnazija iki pirkimo sutarties sudarymo vie5ojo pirkimo proceduroms atlikti gali
igalioti kit4
perkandiajr|organizacij4, vadovaujantis Viesqiq pirkimq
istatymo 14 straipsniu.
27. Ginnazija prekes, paslaugas ir darbus gali pirkti naudodamasi vie5osios istaigos Centrines
7

projektq valdymo agenturos (toliau - CPO), atliekandios CPO funkcijas, elektroniniu katalogu CpO.ltrM,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2009 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1333
,,Del vieSqjq

5

pirkimq vykdymo naudojantis centrines perkandiosios organizacijos elektroniniu katalogu,, (\in.,2009,
Nl127-5497).
28. Kiekvienas atliekamas viesasis pirkimas registruojamas pirkimq Zurnale (toliau Lurnalas) ui,
kurio pilclymq ir saugojim4 atsakingas Gimnazijos vadovo
isakymu paskirtas Gimnazijos darbuotojas.
Pirkimrl iiurnalas pildomas nuo pirkimo pradZios iki pabaigos. Kiekvienas vieS4ji pirkim4 kuruojantis
asmuo atsakingas uZ savalaiki informacijos pateikim4 Gimnazijos vadovo paskirtam, uZ pirkimq Zurnalo
pildym4 ir: saugojim4 atsakingam asmeniui.

29. Gimnazijos vadovo patvirtintas supaprastintq viesqjq pirkimq taisykles pagal Viesqjq pirkimq
istatymo E5 straipsnio 2 d. nustatyt4 terminq ir tvark4 skelbia Gimnazijos vadovo paskirtas atsakingas
darbuotojas.

30. Vie5qiq pirkimq istatymo 19, 22, 86 straipsniuose ir 92 straipsnio 2 d. nurodyt4 informacij4
VieSqiq piirkimq tamybai pagal Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus patvirtintas formas ir reikalavimus
teikia vieS4jipirkim4 kuruojantis asmuo. Prie5 teikdamas Vieiqjq pirkimq tarnybai Siame punkte nurodyt4
informacij4 vie54ji pirkim4 kuruojantis asmuo privalo pateikti Gimnazijos vadovui ar jo
igaliotam

asmeniui iii4 informacij4 pasira5yti.

31. Tierkejq pretenzijas nagrineja Gimnazijos vadovo isakymu paskirtas Gimnazijos darbuotojas
fiam
nesant, kitas Gimnazlos vadovo paskirtas Gimnazijos darbuotojas). Siuos asmenis apie pretenzijos
gavim4 nerdelsiant informuoja vie5qji pirkim4 kuruojantis asmuo, pateikdamas tiekejo pretenzijos
koprjq.
Esant bultinybei, pretenzijas nagrinejantys asmenys gali apklausti Komisijos narius ar pirkimrtr
organizato,tiq, gauti

jq

paai5kinimus, dokumentus bei kit4 detali4 informacij4 (toliau
informacija),
objektyviai pretenzijos nagrinejimo i5vadai paruo5ti. Komisijos nariai ar pirkimq

-

reikaling4 i5samiai ir
organizato'tius privalo geranori5kai bendradarbiauti su tiekejq pretenzijas nagrinejandiais asmenimis bei
teikti jiems informacij4, terminais, netrukdandiais laiku i5nagrineti tiekejq pretenzijas. Sprendim4 del
pretenzijos, remdamasis pretenzijos nagrinejimo i5vada, priima Gimnazijos vadovas.
' Esant butinybei, tiekejo preteruij4 nagrineja Gimnazijos vadovo
isakymu sudaryta atskira komisija,
kuri susideda i5 ne maliau kaip 3 fizinit4 asmenq. Pretenzijas nagrinejantys asmenys negali btiti vie5ojo
pirkimo, del kurio gautapreteruija, Komisijos nariai ar pirkimq organizatoiai.
32. Gitnnazijos vadowi patvirtinus pretenzijos nagrinejimo isvadq, jos kopija atiduodama vieiqji
pirkim4 k'uruojandiam asmeniui, kuris susipaZista/supaZindina Komisijos narius su pretenzijos
nagrinejinrLo i5vada

ir, remdamasis joje

iSdestyta informacija, parengia atsakym4 pretenzij4 pateikusiam

tiekejui

33. Ginnazijos vadovas, bet kurio metu gali pavesti pirkimq orgarizatoriui, Komisijai, pirkimo
iniciatoriuiL pateikti jam detalesng informacij4 ir (ar) paai5kinimus del vykdyto, vykdomo ar vykdytino
pirkimo.

v. vrEsoJo prRKrMo SUTAnirg vyKDyMAS

34. Pirkimo sutardiq vykdym4 koordinuoja (organizuoja Gimnazijos isipareigojimq vykdym4,
kontroliuo.ja pristatymo (atlikimo, teitcimo) terminus, prekirl, paslaugq ir darbq atitikti sutanyse
numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams, tiekejo finansiniq
isipareigojimq (baudos, netesybos)
vykdym4) vie5Eii pirkim4 kuruojantis asmuo ir Gimnazijos vadovo paskirtas pirkimo sutardiq vykdym4
koordinuoj antis asmuo.
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35. Jeji pateiktoms prekems ar suteiktoms paslaugoms priimti turi buti sudaroma komisija,
isakymq
projektai del prekiq ar paslaugq ar darbq priemimo komisijq sudarymo rengiami pirkimo
sutardiq
vykdym4 koordinuoj andio asmens iniciatyva.

36. Kiekvienas pirkimo sutardiq vykdym4 koordinuojantis asmuo privalo kontroliuoti
informuoti Gimnazijos vadov4 apie:

ir

nedelsiant

jei buvo reikalauta, ar tiekejas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, nepateike pirkimo
ivykdymo uZtikrinimo irjei Sis uZtikrinimas negalioja;
36.1.

sutarties

36.2. jei yrapaleidinejami pirkimo sutarties s4lygose nustatyti pirkimo sutarties vykdymo
terminai;
36'3. .t'iei paZeisti (buvo paZeisti) pirkimo sutarties vykdymo terminai ar pareikalauta/ketinama
reikalauti netesybq;

-

36"4. jei nebuvo mokejimq - ar mokant uZ fakti5kai atliktus darbus, suteiktas paslaugas
ar pateiktas
prekes nesiilaikoma apmokejimo tvarkos ir kainq (ikainiq), nustatyttl pirkimo sutartyje;

36.5. ar ketinama keisti/buvo keidiamos pirkimo sutarties s4lygos. Jei pirkimo sutarties s4lygoms
keisti buvo reikalingas viesqjq pirkimq tarnybos sutikimas, ar jis gautas;
36.6. jei pirkimo sutarties objektas neatitinka pirkimo dokumentuose ir pirkimo sutartyje nustatytq
reikalavimq;
36.7. iei netinkamai r,ykdomi pirkimo sutartyje nustatyti garantiniai
isipareigojimai;

36.8. kitQ informacij4

ir

(ar) sifllymus, kurie pirkimo iniciatoriaus ar pirkimo sutarties vykdym4

koordinuo.jandio asmens tiesioginio vadovo nuomone yra reikalingi.
37. Pirkimo sutardiq vykdym4 koordinuojantis asmuo, Gimnazijos vadovui paprasius, teikia jam
apibendrinLt4 informacrj4 apie Gimnazijos sudarytq pirkimo sutardiq vykdymq, nurodydamas pastebetus
triikumus ar i5kilusias problemas, taip pat teikia sitlymus, kaip tuos trflkumus paSalinti ir jq i3vengti
ateityje.

VI. PASI TLYM.T PATEIKUSIU TIEKEJU @ALYVIV) SUSIPAZINIMO SU KITU
DALYVIU PASIULYMAIS TVARKA
38. Vadovaujantis Vie5qiq pirkimq lstatymo 6 straipsnio 1 d., dalyviq reikalavimu Gimnazija
turi juos
supaZindinLti su kitq dalyviq pasifllymais, i5skyrus t4 informacij4, kuri4 dalyviai nurode
kaip
konfidenciali4. Informacija, kuri4 skelbti dalyviams
VieSqjq
pirkimq
ipareigoja
istatymas negali buti
nurodoma kaip konfidenciali fiei taip ivyksta vadovaujamasi Viesqjq pirkimq
Tiekejui

-

istatymu).
nenurodZits, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasi[lyme
nera.

39. SusipaZinti su informacija, susijusia su pasi[lymq nagrinejimu, aiskinimu, vertinimu ir palyginimu
(kvalifikacijos tikslinimu ar pasifllymq paai5kinimu bei susira5inejimu su tiekejais pvz. del neiprastai
maZos pasifllyme nurodytos kainos ar pan.), gali tiktai Komisijos nariai ir perkandiosios organizacijos

pakviesti erkspertai, Vie5qiq pirkimq tarnybos atstovai, perkandiosios organizacijos vadovas, jo
igalioti
asmenys' kiti asmenys ir institucijos, turindios toki4 teisg pagal Lietuvos Respublikos
istatymus , taip pat
Lietuvos trlespublikos Vyriausybes nutarimu igalioti Europos S4jungos ar atskirq valstybiq finansing
pararrrE adrninistruojantys vie5iej i juridiniai asmenys.
40, Kornisija, gavusi dalyvio ra5t4 supaZindinti su kitq dalyviq pasitlymais (toliau Informacijos
reikalaujantis dalyvis) ji apsvarsto ir informuoja Informacijos reikalaujanti dalyvi apie supaiindinim4 su
dalyviq pasiDlymais ra5tu, nurodydama tikslq adres4, patalpq, dat4, proting4 laiko tarp4 (atsiZvelgiant

i

7

dalyviq pasifllymq kieki bei juose esandi4 informacij4), per kuri Informacijos reikalaujantis dallvis gali
susipaZinti su dalyviq pasifllymais.
41. Infbrmacijos reikalaujanti dalyvi su dalyviq pasiulymais supaZindina Komisija ar Komisijos
narys.
42.Inforcrtacijos reikalaujantis dalyvis supaZindinimo su dalyvrq pasiulymais metu negali darytis (ar
kiti asmenys jam daryti) dalyviq pasiflymq koprjq ar buti supaiindintas su informacija, kuri4 dalyviai
nurode kaip konfidenciali4.

43.

iki pirkimo procedfrrq pabaigos. To paties
lnformacijos reikalaujandio dalyvio pakartotinis supaZindinimas su dalyviq pasiiilymais nevykdomas.
SuLpaZindinimas

su dalyviq pasitilyrnais gali vykti

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
44. Visi su pirkimu susijg dokumentai saugomi Viesqiq pirkimq
istatymo (21 straipsnyje) ir Lietuvos
Respublikos dokumentq ir archyvq istatymo (Lin., 1995, Nr. 107-2389;2004, Nr.57-19g2) nustatyta
tvarka.

45. Asmenys, paZeidg pirkimus reglamentuojandiq norminiq teises aktq ir Taisykliq nuostatas, atsako
teises aktq nustatyta tvarka.

r.

Taurages
Zygai(:it4 gimnazijos supaprastintq
vie5qiq pirkimr; organizavimo ir vidaus kontroles

taisyklirl

I priedas

20_ BIUDZnrrNr.q.rs METATS RETKALINGU PIRKTI
PREKIV, PASLAUGV IR DARBU SARASAS
Eil.
nr.

Prekes,
paslaugos ar

Prekes, paslaugos ar
darbo trumpas

darbo
pavadinimas

apibiidinimas

Preliminari
finansiniq
metq

I

prekes,
paslaugos ar

darbo
numatomos
sudaryti

Ketvirtis,
kurio metu
turi b[ti
isigyta preke,
suteikta
paslauga ar
atliktas

pirkimo
sutarties

verte

darbas

Informacija apie
tai, ar yra poreikis
pirkti t1padiq
prekg, paslaug4 ar
darbq ilgiau nei
1 finansiniams
metams (eigu taip,
nurodyti konkretq
laikotarpi ir
kiekvienq
finansiniq metq
verte)

Pastabos:

SAraia pareng6:

(pareigos)

UZ

(vardas,

pavarde)

pirkimq planavim4 atsakingo asmens pastabos:

(para5as, data)

L

Taurages
Zygailit+ gimnazijos supaprastintrl
vie5qjq pirkimq organizavimo taisykliq ir vidaus
kontroles
2 priedas

TVIRTINU
(vadovo arba jo lgalioto asmens pareig7
pavadinimas)
(paraSas)
(va4das ir pavarde)
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Taurages r. Zygailirl gimnazijos supaprastintrl
vie5qjq pirkimq organizavimo taisykliq ir vidaus
kontroles
3 priedas

TAURAGES R.
(p

erkaniios

ZyCAIiru

GTMNAZTJA

io s or ganiz ac ij os pav

adinimas)

l

TVIRTINU
l

(vallovo arba jo igalioto asmens pareigry
I r. '
pavadmtmas)
(pciraias)
l
I

(va4das ir pavarde)
I

20

m.

d. Nn.

1. Pirkimo objekto pavadinimas:
2.Pirkimo objekto kodas (BVPZ)
3.Trumpas pirkimo apra5ymas
4. MaksirnLali planuoj amos sudaryti sutarties
verte €:
5. Prekiq pristatymo ar darbq, paslaugq
atlikimo vieta
6. Sutarties galiojimo laikotarpis su galimais
pratgsimo terminais
7. Prekiq pristatymo ar paslaugq bei darbq
atlikimo terminas
8. Sitilomq kviesti tiekejq s4ra5as
9.Pasifrlymq vertinimo kriteriiai
10. Numatomas pirkimo bfidas
11. Kita reikalinga informaciia:

(p

irkimo ini c i at or i aus p ar e i go s)

(parafas)

(vardas ir pavarde)

(paraias)

(vardas ir pavarde)

Parai5ka pirkimui suderinta:

(pareigos)

(or ganiz actj os vadov as)

(para{as)

(vardas ir pavarde)

r.

Taurages
lygaidi1 gimnazijos supaprastintq
vie5qjrl pirkimq organizavimo taisykliq ir vidaus
kontroles
4 priedas
Forma patvirtinta Vie5qiq pirkimq tarnybos direktoriaus
2017 m. birZelio 23 d. isakymu Nr. 1S-93 (VieSUq pirkimq
tamybos direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. isakymo Nr. 1S.
146 redakcija)

TAURAGES R.

ZyCnrtru

(asmens vardas

GTMNAZTJA

ir

Nn5.q.Lr5ruMo DEKLARACIJA

20

l

m.

d.

Ni.
r

(vietoves pavadinimas)l

Biidamas

l

(vie5ajame pirkime ar pirkime atliekamq par"i$rt

, pasiZadu:

puvadini-at
1. objektyviai, dalykiskai, be isankstinio nusistatymo, ladovaudu*uri, visq tiekejq lygiateisi5kumo,
nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripaZinimo ii skaidrumo principais, atlikti man pavestas
pareigas
(uZduotis).

2. Nedelsdamas raStu prane5ti perkandiosios organizacijos arba perkandiojo subjekto (toliau kartu -pirkimo vykdytojas) vadovui ar jo igaliotajam atstovui apiJgalima viesqjq ir privadiq interesrl konflikt4,
paai5kejus
'
bent vienai i5 Siq aplinkybirl:
2'i. pirkimo procediirose kaip tiekejas dalyvauja man drtimas asmuo arba juridinis asmuo, kuriam
f

vadovauja

:^,--

.

1;oks

asmuo;

2.2. ai arba man artimas asmuo:
2'2.7. esrr (yra) pirkimo procediirose dalyvaujandio juridinio'as-ens valdymo organq narys;
2'2"2. turiu(-i) pirkimo procediirose dalyvaujandio juridinio asmens
istatinio tapitato da{i arbaturtini

Jame;

ina54

2'2'3' gatnu(a) iS pirkimo procediirose dalyvaujandio juridiirio asmens bet kokios riiiies pajamq;
del bet kokiq kitq aplinkybiq negaliu laikytis 1 punkte nustatSrtq principq.

23.

kad:

3. Man i5ai5kinta,
3.1' man artimi asmenys yra: sutuoktinis, mano ir mano sutuoktinio tevai (iteviai), vaikai (ivaikiai),
broliai
(ibroliai), seserys (iseseres), seneliai, vaikaidiai iriq sutuoktiniai;
l

l

3.2. pirkimo vykdytojui gavus pagristos informacijos apie
fai, kad galiu buti patekgs ! intereso konfliktcr
situacij4 ir nenusi5alinau nuo su atitinkamu pirkimu susijusiq .p."trdi-q prilmimo, pirkimo
1rylayto.lo
jo igaliotasis atstovas sustabdo mano dalyvavim4 su atitinkamu pirkimu susijusiq sprendimq priemimo vadovas ar
jo stebejime ir atlieka mano su pirkimu susijusios veiklos patikrinim4. Pirkimo vytdytolas, nustatgs, procese ar
kad patekau i
interesq konflikto situacij4, pa5alina mane i5 su_atitinkamu pirkimu susijusiq spreniimq priemimo
proclso ar.1c,
stebejimo. Jei nustatoma, kad ! interesq konflikto situacij4 patelau ltlikdu-u. stebetojo funkcijas, pirkim.
vykdytojas apie mano atZvilgiu priimt4 sprendim4 informuoJa institucij4 ar
istaig4, lgaliojusia ma|e siebetojc,
teisemis dalyvauti vie5ojo pirkimo komisijos
3.3. turiu uZpildyi privadiq interesq deklaracij4, kaip tai nuinato Lietuvos Respublikos viesqjrtr ir privadiq
interesq derinimo valstybineje tarnyboje

posedZiuose;

.

,

istatymas.x

]

* Sis reikalavimas taikomas vie5ojo pirkimo
komisijos nariams, asmenims, perkandiosios orga,iirucilo, vadovo paskirtiems aflikti supaprastintus viesuosius
pirkimus, ir viesriq pirkimq procediirose dalyvaujantiems ekspertams nuolbts
m. sausio l rl.
l

(Vie5ajame pirkime ar pirkime
atliekamq parei gq pavadinimas)

(Para5as)

(Vardas ir pavarde)

r. Zygaili4 gimnazijos supaprastintq
pirkimq organizavimo taisykliq ir vidaus

Taurages
vieSqiq

kontroles
5 priedas

TAURAGES R.
(A s m

e

ns, d alyv auj an i i o /vy kdani t o

v ie

Zyc,rrtlv

qTMNAZTJA

i oi o p tr ki

20-m.

d.

M

l

AS

(vardas ir pavarde)
1. lPasiZadu:

1'1' saugoti ir lik istatymq ir kitq teises aktq nustatga{s tikslais ir tvarka naudoti
vis4 su pirkimu
susijusi4 informacij4, kuri man taps
l'2' manpatiketus dokumentus saugoti tokiu b[du, kadltretieji asmenys neturetq galimybes su jais
susipaZinti ar
1.3. nepasilikti jokiq man pateiktq dokumentq koprjq.
2' Man 1inom4 kad su pirkimu susijusi4 informacija, turi4 Viesqf q pirkimq
istatymo ir kitq su jo
igyvendinimu susijusiq teises aktq nuostatos numato teikti-pirkitno prJr"A*ose dalyvaujandioms arba
nedalyvau.jandioms Salims, galesiu teikti tik
ipareigotas pirkimo komisijos ar perkanoiosios organizacijos
vadovo ar jo igalioto asmens. Konfidenciail4 informacija gplesiu atsueisti
tik Lietuvos R'espublikos
"f
istatymqnrustatytais
3. Man i5ai5kinta, kad konfidenciari4 informacii4 sudarci:
3' 1. informacija, kurios konfidencialum4 nurode-tieke.;a! ir jos
atskleidimas ndra privalomas pagal
Lietuvos Respublikos teises
3'2' visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentail kuriuos Viesqjq pirkimq
fstatymo ir kitrl
su jo igyve'ndinimu susijus-i1l teises aktq nuostatos nenumato
teittl pirti*o fr6cedfirose dalyvaujandioms
arba nedalyvaujandioms
3'3" informacija, jeigu jos atskleigi1ut prie5tarauja
isiatymams, daro nuostoliq teisetiems saliq
komerciniams interesams arba trukdo uztikrinti r4zinitrg4 r.onlur"*rja. '
5i pasiZadejinr4, tureslu atiyginti perkandiajai organizacijai ir
t;^t,z:^1^_3:l
I?!.'paZeidgs
tiekej
ams padarytus nuostolius.

Zinoma;

1

pasinaudoti;

i

i

atvejais.

aktus;

BalimS;

lryg,

(Paraias)

"'

i

,

