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VIESUJU PIRKIMU 0RGANIZAVIM0 TVARKA

I. BENDROS NUOSTATOS

1.  Kauno   lop§elio-darzelio   „Silinukas"   Vie§uju   pirkiqu   organizavimo   tvarka

(toliau - Tvarka) parengta vadovaujantis LR viesuju pirking istatymu, Mazos vertes pirking
tvarkos apra§u, kitais vie§uosius pirkimus (Toliau -Pirkimai) reglanentuoj an5iais teises aktais.

2.  Tvarka   siekiama  uztikrinti   vie§uju  pirkiqu  pagrindiniu  principu  laikymapi
lop§elyje-darzelyje  ir  sudaryti  salygas  taupiai,  efektyviai  ir  rezultatyviai  naudoti  lop§eliui-
darzeliui skirtus valstybes biudzeto asignavimus ir kitas lesas.

3.  Pirkimus  organizuoja  ir  vykdo  lop§elio-darzelio  direktoriaus  isakymu  paskirti
asmenys, kurie atsako uZ savalaiki ir tinkana paskirty funkciju atlikima.

4.  Tvarkoje naudojanos savokos:
Pirkimu   organizatorius   -   lop§elio-darzelio   direktoriaus   isakymu   paskirtas

lopselio-darzelio  darbuotojas,  kuris  §ios  Tvarkos  nustatyta tvarka organizuoja,  atlieka mazos
vertes pirkimus.

Pirkimu   iniciatorius   -   1opselio-darzelio   darbuotojas,   kuris   nurode   poreiki,
uxpildydamas parai§ka isigyti reikalingu prekiu, paslaugu ar darbu.

Pirkimu  planas  -  1opselio-darzelio  direktoriaus  patvirtintas  biudzetiniais  metais

planuojamasvykdytiprekiu,paslauguirdarbupirkiqusapa§as(toliau-Pirkimuplanas).
CVP IS - Centrihe viesuju pirkimu informacihe sistema.
CPO -Centrihe perkan5ioji organizacija.
MVP - mazos vertes pirkimas.

11. VIESUJU PIRKIMU PROCEDOROSE DALYVAUJANTYS ASMENYS

5.  Pirkimus  vykdo  Komisija,  sudaryta  vadovaujantis  Viesuju  pirking  istatymo
nuostatomis. Mazos vertes pirkimus vykdo pirking organizatorius. Komisijos pirmininku, jos
nariais, pirkiqu organizatoriumi skiriami nepriekaistingos reputacij os asmenys.

6.  Pirkiqu organizatorius skirianias lop§elio-darzelio direktoriaus isakymu.
7.  Skiriant  Komisijos  narius  turi  btiti  atsizvelgiana  i ju  ekonomines,  technines,

teisines Zinias ir Sio istatymo bei kitu pirkimus reglanentuojan5iu teises aktu i§manyma.
8.  Atsizvelgiant i pirkiqu apimti ir pobndi, 1op§elio-darzelio direktoriaus   isakymu

gali btiti sudaroma Komisija vienam ar keliems pirkimans arba nuolatine Komisija, nustatytan
laikotaapiui.

9. Komisija veikia lop§elio-darzelio vardu pagal jai suteiktus igaliojimus. Komisija
dirba   pagal   patvirtirty   darbo   reglamenta   ir   yra   atskaitinga   lop§elio-darzelio   direktoriui.
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Komisijos  posedziuose  stebetojo  teisemis  gali  dalyvauti  asmuo,  vadovo  isakymu  paskirtas
atlikti prevencine pirkimu kontrol?.

10.  Komisijos posedziai ir priimani sprendimai yra teiseti, kai posedyje dalyvauja
daugiau kaip puss visu Komisijos nariu.

11.  Komisija  veikia  nuo  sprendimo  ja  sudaryti  ir  ulduo5iu  jai  nustatymo  iki
sprendimo  ja  panaikinti   priemimo   arba  nuo  ja  sudariusios   lop§elio-darzelio   direktoriaus
ra§ytiniu  uzduo6iu  jai  paskyrimo  iki  visu  nustatytu  uzduo6iu  ivykdymo  arba  sprendimo
nutraukti pirkimo procedtras priemimo.

12.  Komisija priima sprendimus posedyje paprasta balsu dauguma atviru vardiniu
balsavimu.  Balsuoti  galima tik uZ  arba pries  siuloma  sprendima.  Jeigu balsai  pasiskirsto  po
lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

13.  Komisijos  sprendimai  iforminami  protokolu.  Protokole  nurodomi  Komisijos
sprendimo motyvai, pateikiani paaiskinimai, Komisij os nariu atskirosios nuomones.

14.  Protokola pasiraso visi Komisijos posedyje dalyvave nariai.
15.  Komisijos   posedfiuose   yra   parenkanas   pirkimo   btidas   ir   patvirtinanos

tinkanai parengtos pirkimo salygos, pasira§ytos lopselio-darzelio direktoriaus.
16.  Pries  pradedami   darba  Komisijos  nariai,  pirking  organizatorius,   taip  pat

prevencing  pirking  kontrol?  atliekantis  asmuo,  turi  pasira§yti  ne§aliskumo  deklaracija  (1
priedas) ir konfidencialumo pasizadejima (2 priedas), kaip numatyta Vie§uju pirking istatyme
ir kituose Vie§uj i pirkimu tarnybos i§1eistuose dokumentuose.

17.  Konfidencialumo pasizadejima ir nesali§kumo deklaracija asmuo pasiraso, kai

yra paskiriamas atlikti j an numatytas pareigas.
18.  Komisija, jos  nariai  ir kiti  asmenys  negali  tretiesiems  asmenims  atskleisti  is

tiekeju gautos informacijos, kuriajie nurode kaip konfidencialiq.

Ill. VIESUJU PIRKIMU PLANAVIMAS

19.  Lop§elio-darzelio  prekiu,  paslaugu  ir  darbu  viesieji  pirkimai  vykdomi  pagal
lopselio-darzelio direktoriaus isakymu patvirtirty pirkimu plana.

20.  Pirkimu plana rengia pirkimu organizatorius.
21.  Pirkimo organizatorius parengta ir patvirtirty Pirking plana skelbia CVP IS ir

lop§elio-darzelio intemeto svetaineje ne veliau kaip iki kovo  15 dienos, o patikslinus einanuju
metu Pirkinng plana -ne veliau kaip per 5 darbo dienas.

22.  Pirkimai    lop§elyje-darzelyje    gali    bnti    atliekani    ir    iki    Pirking   plano

patvirtinimo,   juos   suderinus   su   lop§elio   -   darzelio   direktoriumi,   kuris   koordinuoja   ir
kontroliuoj a lop§elio-darzelio veikla.

23.  Pirkiqu plano patikslinima organizuoja pirkimo organizatorius. Pirkiqu planas
tikslinalnas vieng karta per menesi.

24.  UZ Pirkimu plano vykdyma ir vie§uju pirkiqu eigos kontrol? atsako pirkimo
organizatorius, uZ Sio plano vykdymo kontrole - lopselio-darzelio direktorius.

IV.VIESUJU PIRKIMU INICIJAVIMAS, ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

25.  Pirkima inicijuoja pirkimo  iniciatorius.  Pirkimas  inicijuojanas  Pirking plane
nunatytais terminais ne veliau kaip pries 2 men. iki Pirkimo plane numatyto termino pabaigos.
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Pirkimo  iniciatorius yra asmeni§kai atsakingas uZ tai,  kad Pirkiqu plane numatytas pirkimas
btitu inicijuotas nustatytu terminu.

26.  Pirkimo   iniciatorius,   nustat?s   poreiki,   atlikes   rinkos   tyrima,   reikalaviqu

pirking   objektui   analize,   pries  tai   suderipes   su  buhalterija   ar   su   kitais   suinteresuotais
darbuotojais   rastu   lop§elio-darzelio    direktoriui   pateikia   pirkima   inicijuojan6ia   paraiska
tvirtinimui.

27.  Galutinius    pirkimo    dokunentus    parengia    ir    pirkimq    vykdo    pirkimo
organizatorius.

28.  Pirkimo organizatorius kreipiasi i tiekejus prasydanas pateikti pasiulymus.
29.  Pirkimo   organizatorius,   gaves   paraiska   i§   pirking   iniciatoriaus,   priima

sprendima  del  vie§uju  pirkiqu  organizavimo  per  Centrines  perkan6ios  organizacijos  (CPO)
kataloga.  Jeigu  CPO  kataloge  siulomos  prekes,  darbai,  paslaugos  neatitinka  perkan6iosios
organizacijos   poreikiu   arba   perkan6ioji   organizacija   gali  juos   atlikti   efektyvesniu   btidu
racionaliai naudodama le§as, arba prekes,  darbus, paslaugas reikia isigyti skubos tvarka,  arba
del  kitu  nenunatytu  aplinkybiu  priimamas  sprendimas  nepirkti    i§  CPO  katalogo,  pirkiqu
organizatorius ra§o prane§ima lop§elio-darzelio direktoriui, motyvuodanas pasirinkto pirkimo

priezastis.  Lopselio-darzelio  direktorius  priima  sprendima del  vie§uju pirkimu vykdymo  per
CPO kataloga ir savo sprendima tvirtina para§u.

30.  Tuo  atveju,  kai  inicijuojamas  Pirking plane  nenumatytas  pirkimas,  pirkimo

parai§koje  papildomai  nurodomos  priezastys,   del  kuriu  pirkimo  nebuvo   galima  numatyti
Pirkino plano sudarymo metu.

31.  Mazos vertes pirkimai vykdomi, kai prekiu ar paslaugu vie§ojo pirkimo verte

yra mazeshe kaip 58 000 equ be   pridetines vertes mokes6io (PVM), o darbu viesojo pirkimo
verte yra mazesne kaip 145 000 euru be PVM.

32.  Mazos  vertes pirkimo  procedtros  atliekanos  lopselio-darzelio    supaprastintu
viesuju pirkiqu taisyklese nustatytais  btidais ir tvarka, tinkanai uxpildant paraiska vie§ajam

pirkimui.
33.  Mazos vertes pirkimus atlieka pirkimu organizatorius.
34.  Pirking organizatorius atlikes mazos vertes pirkima, privalo tinkanai vizuota

parai§ky su tiekeju apklausos pafyma uzregistruoti pirkiqu Zumale.
35.  Kai pirkiqu organizatorius atlieka mazos vertes pirkima, tiekeja parenka taip,

kad btitu racionaliai naudoj anos lop§elio-darzelio le§os.
36.  Atliekant mazos  vertes  pirkima,  kai pirkimo  verte yra ne  daugiau kelp  3000

eng be PVM, pirkimo organizatorius, atlikdamas pirkima:
36.1.  apklausia 1 tiekeja;
36.2. pirkimas inicijuojamas Zodziu ir visa informacija apie pirkimo objelcta ir kitas

pirkimo salygas tiekej ui perduoda Zodine forma;
36.3 .  apie priimta sprendima tiekeja informuoja Zodfiu;
36.4.  dokunentai -sapkaita ®erdavimo aktas), uxpildomas MVP  Zumalas.
36.5.  1op§elio-dazelio  direktorius apie pradedana mazos vertes pirkima, nustatyta

laimetoja  ir  ketinama  sudaryti  bei   sudaryta  pirkimo  sutarti  nedelsdana  informuoja  savo
tfnk]apyje.37.Kalatiiekanaspirkimaskuriovelt:?ys~a\`'3'#'-::\0,060eun]bePVM>Pirkimo

organizatorius:
37.1.  ra§tu apklausia 1 tiekeja (CVP IS);
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37.2. pildomi  dokumentai  -  pirkima  inicijuojanti  parai§ka  ®irkimo  uzduotis),

apklausos   salygos,   kvietimai,   susira§ihejimas   (rastai),   apklausos  pafyma,   sutarties  kopija
®erdavimo aktas, saskaita/os), pasiulymas, uftyildomas MVP Zumalas;

37.3.  1op§elio-darzelio direktorius apie pradedana mazos vertes pirkima, nustatyta
laimetoja  ir  ketinama  sudaryti  bei   sudaryta  pirkimo  sutarti  nedelsdama  infomuoja  savo
tinklapyje;

37.4. visuose  pirkimuose,  kurie  atliekani  rastu,   1aimejusio  dalyvio  pasitlyma,
sudaryta pirkimo  sutarti  ir pirkimo  sutarties  salygas,  i§skymis  konfidencialia  informacija,  ne
veliau  kaip  per  10  diequ  nuo  pirkimo  sutarties  sudarymo  ar  jos  salygu  pakeitimo  btitina

paskelbti CVP IS.
38.  Kai atliekamas pirkimas kurio verte yra 20000-58000 euqu be PVM (darbams

145 000euqu be PVM), pirkimo organizatorius:
38.1.  ra§tu apklausia ne maziau kaip 3 tiekejus (CVP IS) arba skelbia pirkima;
38.2. pildomi  dokumentai  -  pirkima  inicijuojanti  parai§ka  ®irkimo   uzduotis),

apklausos   salygos,   kvietimai,   susira§ihejimas   (ra§tai),   apklausos  padyma,   sutarties   kopija

®erdavimo aktas, saskaita/os), pasitlymai, skelbimo forma CVP IS, uzpildomas MVP Zumalas;
3 8.3.  Iopselio-darzelio direktorius apie pradedana mazos vertes pirkima, nustatyta

laimetoja  ir  ketinana  sudaryti  bei  sudaryta  pirkimo  sutarti  nedelsdana  informuoja  savo
tinklapyje;

38.4. visuose  pirkimuose,  kurie  atliekani  ra§tu,   1aimejusio  dalyvio  pasiulyma,
sudaryta pirkimo  sutarti  ir  pirkimo  sutarties  salygas,  isskyrus  konfidencialia  informacija,  ne
veliau  kaip  per  10  dieng  nuo  pirkimo  sutarties  sudarymo  ar jos  salygu  pakeitimo  bntina

paskelbti CVP IS.
39.   Sapkaitos gaunamos „E. sapkaita" priemohemis.
40.  Kai pirkimas yra ne mazos vertes, pirkima atlieka Komisija.
41.   Kai atliekanas pirkimas yra ne mazos vertes pirkimas neatskiriana parai§kos

dalis yra technine specifikacija, kurioje turi bnti nurodytos perkang prekiu, paslaugu ar darbu
savybes, pagrindihes charakteristikos ir/ ar kiti reikalavimai. Reikalavimai turi bnti  tikslds, kad
tiekej ai galetu parengti tinkanus pasiulymus.

42.  UZ   technines   specifikacijos   teisinguma,   tiksluma,   teisetuma   ir   i§sanuma
tiesiogiai atsakingas pirkimo organizatorius.

43.  Lop§elio-darzelio   direktoriui   patvirtinus   parai§kQ,   pirking   organizatorius

pirkino technines specifikacijos projekta su para§ais paskelbia CVP IS.
44.  Pirkimu   organizatorius   nagriheja   gautas   pastabas   del   pirkimo   technines

specifikacijos projekto,  ivertina patei]ch] pastabu ir pasitrymu svarba, atitikti Vie§uju pirking

istatymo  ir  kitu  teises  aktu  reikalavimams  ir  teikia  siulymus  Komisijai  del  pirkimo  salygu
tvirtinimo.

45.  Sprendima    del    tiekeju    pastabu    ir    pasidiymu    paskelbtan    technines
specifikacijos projektui priima Komisija posedzio metu, bet ne v6liau, kaip iki pirkimo pradzios.
Apie   priimta   sprendima   nedelsiant   ra§tu   infomuojani   pastabas   ir   pasiulymus   pateike
suinteresuoti asmenys.

46.  Pirkino  organizatorius  yra  atsakingas  uZ  pirkimo  salygu  paruosima  bei  ju
atitiking   Vie§uju   pirkimo   istatymo   nuostatoms.   Paruostos   pirkimo   salygos   pateikianos
Komisijaitvirtinti.
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47.  Pirkimo procedtry, pirkimo dokumentu paai§kinimus tiekejans teikia pirking
organizatorius.

V. VIESOJO PIRKIM0 SUTAR€IU SUDARYMAS IR VYKDYMAS

48.  UZ pirkimo sutarties projekto parengima pagal pirkimo dokunentuose pateikta

proj ekta arba pagrindines pirkimo sutarties salygas atsakingas pirkimo organizatorius.
49.  Mazos  vertes  pirkiqu  atveju,  kai  pirkimo  sutartis  sudaroma  ra§tu,  pirkiqu

organizatorius:
49.1.  parengia pirkimo sutarties projekta;
49.2.  suderina ji su buhalteriu/ teisininku/ pirkimo iniciatoriulni;
49.3. pateikia  du  galutinius  pirkimo  sutarties  projekto  egzempliorius  pasira§yti

lop§elio-darzelio direktoriui.
50.  Pirkimo sutarties vykdyma koordinuoja ir kontroliuoja pirkimu iniciatorius ar

lopselio-darzelio   direktorius,   kuris   kontroliuoja  ir  organizuoja  lop§elio-darzelio   ir  tiekeju

isipareigojiqu  vykdyma,  pristatymo  (atlikimo)  terminus,  prekiu,  paslaugu  ir  darbu  atitikti
sutartyse nunatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimans, tiekeju finansiniu isipareigoj iqu
vykdyma.

51.  Pirkimo   iniciatorius   ar   lopselio-darzelio   direktorius,   pastebejes    sutarties

vykdymo terming trdkunus ar esant kitoms svarbioms aplinkybems gali taikyti kitai sutarties
Saliai  pirkimo  sutartyje  numatytu  prievoliu  uztikrinimo  bedus,  taip  pat  inicijuoti  pirkimo
sutartiesnutraukimajojenustatytaispagrindais.

52.  Paskiriamas  specialistas,  atsakingas  uZ vie§ojo  pirkimo  -  pardavimo  sutar6iu
registro tvarkyma ir nuolating pirkimo sutar6iu galioj imo terming kontrole.

53.  Ne   veliau,   nei   pries   3   men.   iki   ilgalaikes   pirkimo   sutarties   pabaigos
informuojamas  pirking  iniciatorius  arba  lopselio-darzelio  direktorius,  apie  pirkimo  sutarties

pabaigos data.
54.  Jei  pirkimo  sutartyje  nenumatyta pasirinkimo  galimybe  del jos  pratesimo,  o

prekiu tiekimas ar paslaugu teikimas yra btitinas lop§elio-darzelio  funkcijoms atlikti, pirkimu
iniciatorius privalo numatyti j u pinking ateinan6iais biudietiniais metais.

55.  Jeigu  sutartyje  nunatyta  pasirinkimo  galimybe  del  jos  pratesimo,  pirkiqu
iniciatorius, atsizvelg?s i pirkimo sutartyje numatytu isipareigojimu laikymasi ir atlikes tyrima

pirkimo   sutarties   objekto   rinkos   kainai   nustatyti,   ivertina   pirkimo   sutarties   pratesimo
tikslinguna.

56.  Nustates,  kad  lop§eliui-darzeliui  nera  naudinga  pratesti  galiojan6ia  sutarti,

pirkiqu iniciatorius  einamviu biudzetiniu metu pabaigoje  naujaji pirkima itraukia  i pirking
squa§a ateinantiems biudzetiniams metans.

57.  Nustatius,  kad  yra  tikslinga  prat?sti  galiojan6ia  sutarti,  pirkimo  iniciatorius

parengia susitarimo del pirkimo sutarties pratesimo projektq ir suderina ji su lop§elio-darzelio
direktoriuni.

58.  Prekiu,  paslaugu  ar  darbu  priemimo  -  perdavimo   akta  pasira§o  pirkimo
iniciatorius arba prekiu pristatymo, paslaugu ar darbu priemimo komisij a.

59.  Pasira§ant priemimo -perdavimo akta, pasira§antieji turi isitikinti, kad pirkimo
objektas, jo techniniai, fukciniai, kiekybiniai, kokybes reikalavimai atitinka pirkimo sutartyje
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nustatytas salygas, nepazeisti prievoliu uztikrinimo terminai, kitos pirkimo sutartyse nustatytos
salygos ir prievoles yra ivykdytos tinkamai.

60.  Tiekejui   neivykdzius   pirkimo   sutartyje   nustatytu   isipareigojinu,   pirkimo
iniciatorius  teikia  pasiulyma  del  pirkimo  sutarties  nutraukimo  ar  joje  numatytu  prievoliu

ivykdymo uztikrinimo btidu taikymo teikejui.
61.  Jei pirkimo iniciatorius nustato, kad pirkimo objektas, jo techniniai, funkciniai,

kiekybiniai, kokybes reikalavimai atitinka pirkimo sutartyje numatytas salygas, ta6iau pazeisti

prievoliu  uztikrinino  terminai  ar  kitos  pirkimo  sutartyje  nustatytos  neesmines  salygos  ir
prievoles yra ivykdytos netinkamai, priemimo -perdavimo akte nurodo nustatytus trfukumus, ji
pasira§o ir teikia siulyma del pirkimo sutartyje numatytu prievoliu ivykdymo uztikrinimo bndu
taikymo tiekejui.

62.  Prevencine pirkimu kontrol? atliekantis asmuo, vadovui papra§ius, teikia ra§tu

jam   apibendrinta   informacija   apie   lop§elio-darzelio   sudarytu   pirkimo   sutar6iu  vykdyma,
nurodydanias pastebetus trckunus ar i§kilusias problemas, taip pat teikia siulymus, kaip tuos
rfukumus pasalinti ir ju i§vengti.

VI. PIRKIMAI, VYKDOMI PAGAL SUDARYTAS SUTARTIS

63.  Jei  reikalinga pirkti  prekiu,  paslaugu  ar  darbu,  kuriems  isigyti  buvo  atliktas
vie§asis pirkimas ir pasira§yta su tiekeju ilgalaike sutartis ir ji yra galiojanti, pildomas pra§ymas
Pirkimui,   nurodant   reikalingu   isigyti   prekiu,   paslaugu   ar   darbu   pavadinima,   kieki   bei
preliminaria suma su PVM.

64.  Prasymas   privalo   bdti   pasira§ytas   pirkimo   iniciatoriaus   ir   suderintas   su
lop§elio-darzelio direktoriumi.

65.  Suderinus prasyma pirkti prekes, paslaugas ar darbus pagal galiojan6ia sutarti,
butina tinkamai informuoti pirkimo, pagal kuri sudaryta ilgalaike sutartis, iniciatoriu, atsakinga
ul  sutartiniu isipareigoj imp vykdyma.

66.  |sigijus   prasyme   nurodytas   prekes,   paslaugas   ar   darbus,   visi   mokejimo
dokumental (saskaitos, perdavimo ir atlikimo aktai) nedelsiant perduodami buhalterij ai.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

67.  Visi  su  pirkimu  saugomi  dokumental  saugomi  LR  dokumentu  ir  archyvu

istatymo nustatyta tvarka.
68.  Asmenys, pazeid? pirkimus reglamentuojan6iu nominiu teises aktu ir Tvarkos

nuostatas, atsako teises aktu nustatyta tvarka.
69.  Tvarka yra vie§as dokumentas, su kuriuo teises aktu nustatyta tvarka turi teise

susipafinti visi to pageidauj antys asmenys.
70.  Iop§elio-darzelio    direktorius    dali    savo    funkciju,    susijusiu   su   vie§aisiais

pirkimais, gali deleguoti kitam asmeniui.

fife     p>eM,¢cotr •--==---i

SUDERINTA:   ifezz2z2jzzp   zzzz€»eej2apjrz3>.    xp  ~
(Darbuotoju atstovo vardas, pavarde, parasas)
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Viesuju pirkimu organizavimo  tvarkos
I priedas

(Vie§ojo pirkimo homisif os pirmininko, nario ar eksperto vardas ir pavarde, asmeus kodas)

VIESUJU PIRKIMU KOMISIJOS PIRMININKO, KOMISIJOS NARIO,
EKSPERTO AR PIRKIMO 0RGANIZATORIAUS

NESALISKUMO DEKLARACIJA

20m.
Kaunas

Btidamas vie§uju pirkimu komisijos pirmininku, komisijos nariu, ekspertu ar pirkimo
organizatoriumi (reikalinga pabraukti), pasizadu :

1. Obj ektyviai, dalyki§kai, be i§ankstinio nusistatymo, vadovaudalnasis visu tiekeju
lygiateisi§kumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripazinimo ir skaidruno principais,
atlikti komisij os nario, eksperto ar pirkimo organizatoriaus (reikalinga pabraukti) pareigas;

2. Paai§kejus bent vienai i§ §iu aplinkybiu:
2.1. pirkimo procedtrose kaip tiekejas dalyvauja asmuo, susijes su manimi santuokos,

artimos giminystes ar svainystes rysiais, arba juridinis asmuo, kurian vadovauja toks asmuo;
2.2. a§ arba asmuo, susijes su manimi santuokos, artimos giminystes ar svainyst6s ry§iais:
2.2.1. esu (yra) pirkimo procedtrose dalyvaujan6io juridinio asmens valdymo organu narys,
2.2.2. turiu (-i) pirkimo procedtrose dalyvaujan6io juridinio asmens istatinio kapitalo dali

arbaturtiniinasajane,
2.2.3 . gaunu (-a) i§ pirkimo procedtrose dalyvaujan6io juridinio asmens bet kokios rusies

pajanu;
2.3. del bet kokiu kitu aplinkybiu negaliu laikytis 1 punkte nustatytu principu, nedelsdanas

ra§tu pranesti apie tat Seimo kancleriui ir nusi§alinti.
Man i§ai§kinta, kad asmenys, susij? su manimi santuokos, artimos giminystes ar svainystes

ry§iais, yra: sutuoktinis, seneliai, tevai (iteviai), vaikai (ivaikiai), ju sutuoktiniai, vaikai6iai, broliai,
seserys ir ju vaikai, taip pat sutuoktinio tevai, broliai, seserys ir ju vaikai.

(Pardsas, vardas , pavarde)
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Vie§uju pirkimu organizavimo  tvarkos
2 priedas

IVie§Of o pirkino komisijq sudariusios organizacijos pavadinimas)

(Viesojo pirkino horhisijos pirm,ininko, nario ar eksperto vardas ir pavarde, asmeus kodas)

VIESOJ0 PIRKIMU KOMISIJOS PIRMININK0 NARI0 AR EKSPERT0
KONFIDENCIALUMO PASIZADEJIMAS

20m.

Bndanas Vie§uju pirkimu komisij os
1 . Pasizadu:

Kaunas

(Pirmininku, nariu, ekspertu)

1.1.   saugoti   ir   tik   istatymu   ir   kitu   teises   aktu   nustatytais   tikslais   ir   tvarka   naudoti
konfidencialia  informacija,  kuri  man  taps  finoma,  dirbant  Vie§uju  pirkimu  komisijos  nariu  ar
ekspertu;

1.2.  man patiketus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali  informacija,  saugoti tokiu btidu,
kad tretieji  asmenys  netuietu galimybes  su jais  susipazinti  ar pasinaudoti,  ir nepasilikti jokiu man
pateilch] dokumentu kopij u;

1.3.  neatskleisti  tiekejams  konfidencialios  informacijos,  esan6ios  tiekejo  pasiulyme, jei jos
atskleidimas   prie§tarauja   teises   aktans,   kenkia   visuomenes   interesans,   teisetiems   tiekejo   ar
perkan6iosios organizacij os komercihians interesams ar trukdo uztikrinti sq¥ninga konkurencij a.

2. Man isai§kinta, kad konfidencialia informacija sudaro:
2.1.  informacija, kurios konfidencialuma nurode tiekejas ir jos atskleidimas nera privalomas

pagal Lietuvos Respublikos teises aktus;
2.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Viesuju pirkimu istatymo ir

kitu  su  jo   igyvendinimu  susijusiu  teises   aktu  nuostatos  nenumato  teikti  pirkimo  procedtrose
dalyvauj an6ioms arba nedalyvauj an6ioms §alims;

2.3.  informacija,  jeigu jos  atskleidimas  priestarauja  istatymams,  daro  nuostoliu  teisetiems
Saliu komerciniams interesans arba trukdo uztikrinti sqzininga konkurencij a.

3.  Esu  ispetas,  kad,  pazeides  §i  pasizadejima,  turesiu  atlyginti  perkan6iajai  organizacijai  ir
tiekej ams padarytus nuostolius.

(Parasas, vardas , pavarde)
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Vie§uju pirkinu organizavimo  tvarkos
3 priedas

MAZOS VERTES VIESOJ0 PIRKIMO PAZYMA

20m.
Kaunas

d. Nr.

Pirkimo obj ekto pavadinimas :

Pirkino btidas ir j o pasirinkimo pagrindas /7casfcrtyf¢s, vczc7ovcr#/.cmef;.a pe7.hacYz.oSz.os orgr7#.zcrcj}.os
supaprastintey pirkimng taisykl emis)..

Pirkimo obj ekto apra§ymas (pagrindiniai kiekybiniai ir kokybiniai reikalavimai) :

BVPZ kodas (ra5omi pirmieji 3 skai6iai):
Pasidiymu vertinimo kriterijus :

pirkinasvykdomas cvpIS priemonemis:    taip   I ne   I

Vykdomas skelbiamas pirkimas :

Vykdytas neskelbialnas pirkimas :

Tiekej ai apklausti : Zodfiu (kaina
nustatyta vizualiniu apzitros btidu,
apsilankant tiekej u pardavimo
vietose)

I             Skelbimopaskelbimo data:      I

I             Kvietimoi§siuntimodata:       I

HrasfuH



10-11

Apklausti/pateike pasinlymus tiekej ai:

Eil. Pavadinimas

Tiekejo Adresas, intemeto

Pastaboskodas ¢ei svetaines, el. pa§to
Nr. yra adresas, telefono,

fuoma) fckso nuneris ir kt.

Tiekej I sitllymai:

Eil.Nr.

Pavadinimas

Pasiulymo kaina ir kitos charakteristikos

(rmrodyti)

Tinkamiausiu p ripaffintas tiekej as : /i.eke/.a pczvedz.#z.»acz§

Palstahos (nurodyti, ar: sudaryta pasidlymay eile, taikytas atidejimo terminas, tiekejai informwti apie
pirhimo rezultatus, gautos pretenziif os ir i jas atsakyta)

toirkimo or ganizatoriaus
pareigos)

(darzelio - mokyklos direktorius)

®araias)

(vardas ir pavarde)

(data)

®ardsas) (vardas ir pavarde)
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Vie§uju pirkinu organi2avimo  tvarkos
4 priedas

TVIRTINU

aarasas)

ovardas pavarde)
SUDEENTA:

(Parasas)

(Vardas pavarde)

NUMATOM|7 DARBU  PREKIU IR PASLAUGU PARAISKA VIESAJAM PIRKIMUI

Struktinnis padalinys

Pirkimo obj ekto pavadinimas
Prekiu kiekis, paslaugu ir darbu apimtys

Planuoj ama sutarties verte

Planuoj ama pirkimo pradfia
Planuoj anlas sutarties galioj imo terminas

Trumpas pirkinio aprasymas / pirkimo poreikio motyvai
anks6iau sudarytos ir galiojan6ios sutarties su tiekeju del
pirkimo objekto galiojimo termino pabaiga, kita informacija

Pirkimu iniciatorius (vardas, pavarde, pareigos, para§as)


