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L SKYRIUS.
BENDROSIOS NUOSTATAS

1. Vilniaus lopSelio-darZelio ,,Pelene" viesqjq pirkimq organizavimo taisykles (toliau -
taisykles) nustato Vilniaus lop5elio-darZelio ,,Pelene" (toliau - perkandioji organizacrja) prekirl,
paslaugq ir darbq vie5qjq pirkimq planavim4, organizavim4, vykdym4, proceduras, pirkimus
vykdandiq asmeml teises, pareigas, funkcijas, pirkimq apskait4.

2 Atlikdama vie5uosius pirkimus perkandioji organizacija vadovaujasi Viesqjq pirkimu
istatymu, MaZos vertes pirkimq tvarkos apra5u, patvirtintu Viesqiq pirkimq tarnybos direktoriauri
2017 m. birZelio 28 d. isakymu Nr. 1S-97 ,,Del MaZos veftes pirkimq tvarkos apra5o patvirtinimo"
(toliau - MaZos vertds pirkimq tvarkos apra5as), kitais Viesqiq pirkimq istatymo igyvendinamaisiaisr
teises aktais ir Siomis taisyklemis.

3. Tvarkos apra5o pagrindiniai tikslai yra uZtikrinti:
3.1. racionalq le5q planavim4 perkandiajai organizacijai pavestiems uidaviniams ir:

tunkcijoms vykdyti;
3.2. teising4 Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq istatymo ir jo igyvendinamqjq teises

aktr1, taip pat perkandiosios organizacijos viesuosius pirkimus reglamentuojandiq teises aktq taikym4;
3.3. atitinkamiems metams numatytq priemoniq kokybi5k4 vykdym4 laiku;
3.4. pirkimui skirtq le5q taupq, racionalq naudojim4 ir kontrolg;
3.5. tinkam4 pirkimo sutardiq ir preliminariqjq sutardiq vykdym4 ir keitim4.
4. Taisyklese vartojamos s4vokos:
4.1. vieSqjq pirkimq komisija (toliau - Komisija) - perkandiosios organizacijos vie5qjr;1

pirkimq komisija;
4.2. maksimali pasitilymo kaina - perkandiosios organizacijos nustatyta priimtina le5r;r

suma, lygi ikainiq ir kiekio (apimties) arba preliminaraus kiekio (apimties) sandaugai. Jei dalyvic,
pasifllyme nurodyta pasiUlymo kaina virSys maksimali4 pasiUlymo kain4, Komisija ir pirkimqr
organizatorius turi atmesti pasifllym4 del per dideles ir perkandiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

4.3. pirkimq iniciatorius - perkandiosios organizacijos padalinys ar darbuotojas, kurisr
nurode poreiki isigy.ti reikalingq prekiq, paslaugq arba darbq ir kuris koordinuoja (organizuoja)
perkandiosios organizacijos sudaryose pirkimo sutartyse numatytq isipareigojimq vykdym4.,
pristatymo (atlikimo, teikimo) terminq laikymqsi, prekiq, paslaugq ir darbq atitikti pirkimo sutartyse:
numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams, taip pat inicijuoja ar teikia sifllymus del pirkimc,
sutardiq pratgsimo, keitimo, nutraukimo, teisiniq pasekmiq tiekejui, nevykdandiam ar netinkamaiL
vykdandiam pirkimo sutartyj e nustatytus isipareigoj imus, taikymo ;

4.4. pirkimo sutarties administravimas - tiekiamq prekirl, teikiamq paslaugq ir atliekamqr
darbq priemimas, tiekejo priimtq fsipareigojimq (kiekiq, kokybes, terminq ir kt.) rykdymo prieZitirer.,

civilines atsakomybes tiekejams taikymas, gindq sprendimas ir kiti perkandiosios organizacijosi
veiksmai, kuriais siekiama, kad pirkimo sutartis b[tq ivykdytajoje numatytomis s4lygomis;

4,5. pirkimq organwatorius - perkandiosios organizacijos direktoriaus isakymu paskirtasr

nepriekai5tingos reputacijos perkandiosios organizacijos darbuotojas, kuris nustatyta tvarka organizuojar
ir atlieka maZos vertes pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Komisija. Pirkimq organizatoriusr



organizuoja ir atlieka maZos vertes pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Komisija. Pirkimq
organizatorius pildo tiekejq apklausos ptzymq (3 priedas), i5skyrus atvejus, kai numatomos sudaryti pirkimo
sutarties verte yra maZesne kaip 3000 Eur be PVM. Tais atvejais, kai pirkim1 organizatorius nepildo apklausos
paZymos, Sie pirkimai taip pat turi b[ti uZregistruoti pirkimq registre (5 priedas);

4.6. pirkimq registras - perkandiosios organizacijos nustatytos formos dokumentas
(popieriuje ar skaitmenineje laikmenoje), skirtas registruoti perkandiosios organizacijos atliktuLs
pirkimus;

4.7. pradind sutarties vertd - pirkimo sutartyje nurodya lesq suma, apskaidiuota pagdl
vir5uting perkamq prekiq kiekio, paslaugq ar darbq kiekio (apimties) rib4. I prading sutarties verto
itraukiama ir ta verte, kuri gali atsirasti del ai5kiai, tiksliai ir nedviprasmi5kai suformuluotor;
galimybes isigyti papildomas prekes, paslaugas ir (ar) darbus;

4.8. rinkos tyrimas - kokybines ir kiekybines informacijos apie reali4 bei potenciali4
prekiq, paslaugq ir darbq pasiul4 (tiekejus, iskaitant ir rinkoje veikiandias ,,socialines" istaigas rirc

imones, jq tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus, uLimanq, rinkos dali, kainas ir:
pan.) rinkimas, analize ir apibendrintq iSvadq, pagal kurias priimami sprendimai del pirkimrl
vykdymo, rengimas. Rinkos tyrimo tikslai: i5siai5kinti rinkos kain4, susiplanuoti pirkimui skirt4lestl
dydi, suZinoti informacij4 apie potencialiq tiekejq skaidiq, pirkimo dokumentmose keltinusr
kvalifikacijos reikalavimus, kainos ir kokybes kriterijq lyginamuosius svorius ir pan.;

4.9. tiekGjq apklausa il,odi.iu - perkandiosios organizacijos Zodinis kreipimasis i tiekejur;
(-d su pra5ymu pateikti pasifilymus. Taip pat galima pasinaudoti viesai tiekejq pateikta informacija
(reklama internete ir kt.) apie siUlomas prekes, paslaugas, darbus. Toks informacijos gavimas
prilyginamas tiekejq apklausai Lodliu. Apklausiant LodLiu su tiekejais taip pat bendraujama
asmeni5kai arba telefonu. Tiekejai neprivalo pateikti savo pasiulymq ra5tu;

4.10. uil, perkaniiosios organizacijos administravim4 Centrin0je vie5qjq pirkimqr
informacindje sistemoje atsakingas asmuo (toliau - CVP IS administratorius) - perkandiosiosi
organizacijos vadovo paskirtas perkandiosios organizacijos darbuotojas, turintis telsg Centrineje:
vie5qiq pirkimq informacineje sistemoje (toliau - CVP IS) tvarkyti duomenis apie perkandi4jqr
organizacij4 ir jos darbuotojus (viesqjq pirkimq komisijos narius, pirkimq organizatorius, ekspertus ir
kt.);

4.1I. uZ pirkimq planavim4 atsakingas asmuo - perkandiosios organizacijos darbuotojas,,
atsakingas ul.biudLetiniais metais numatomq pirkti perkandiosios organizacijos reikmems reikalingqr
darbq, prekiq ir paslaugq plano sudarym4 ir jo paskelbim4;

4.12. uL, pirkimq vykdym4 naudojantis centrinds perkaniiosios organizacijosr
elektroniniu katalogu atsakingas asmuo - perkandiosios organizacijos vadovo paskirtas darbuotojas,,
kuriam centrine perkandioji orgarrizacija suteikia prisijungimo duomenis prie elektroninio katalogo,
Kai numatoma maZos vertes pirkimo sutarties verte yra maZesnd kaip 10000 (desimt trikstandiq) Eur:
be PVM, pareigos pirkti i5 centrines perkandiosios organizacijos nera.

4.I3. kitos taisyklese vartojamos s4vokos apibreZtos Vie5qjq pirkimq istatyme, MaZosr

vertes pirkimq tvarkos apra5e ir kituose vie3uosius pirkimus reglamentuojandiuose teises aktuose.
5. Sios taisykles netaikomos Viesqjq pirkimq istatymo 6-10 straipsniuose nustatytaisr

atvejais.

II. SKYRIUS
PIRKIMU ORGANIZAVIMO PROCESAS

6. Pirkimq organizavimo proceso etapai:
6.1. nustatomas pirkimq poreikis;
6.2. nustatoma planuojamos sudaryti pirkimo sutarties verte;

6.3. nustatoma pirkimo verte; parengiamas ir patvirtinamas einamaisiais kalendoriniaisr
metais planuojamq atlikti pirkimq planas bei pagal Vie5qjq pirkimq tamybos nustatytus reikalavimusr
ir tvark4 Centrineje vie5qjq pirkimq informacineje sistemoje paskelbiama planuojamq atlikti pirkimqr
suvestine. Si suvestine paskelbiama kiekvienais metais ne veliau kaip iki kovo 15 dienos, o patikslinusr

einamaisiais kalendoriniais metais planuojamq atlikti planus, - ne veliau kaip per 5 darbo dienas. Iki
2020 m. sausio 1 d. Sio papunkdio nuostata maZos vertds pirkimams yra neprivaloma;



6.4. parengiama planuojamo atlikti pirkimo technine specifikacija, i3skyrus neskelbiamosr
apklausos bldu atliekamus pirkimus;

6.5. nustatomos svarbiausios pirkimo sutarties s4lygos;
6.6. Komisijai arba pirkimq organizatoriui teikiama patvirtinta pirkimq iniciatoriausr

parengta parai5ka-uZduotis (3 priedas);
6.7. parengiami pirkimo dokumentai;
6.8. atliekamos pirkimo procedDros;
6.9. sudaroma pirkimo sutartis;
6.10. atliktas pirkimas registruojamas pirkimq registre (5 priedas);
6.1 1. atliekamas pirkimo sutarties administravimas.
7. Konkretaus vie5ojo pirkimo btdas pasirenkamas atsiZvelgiant i:
7.1. numatom4 prekiq, paslaugq ir darbq pirkimo vertg, apskaidiuotq pagal Vie5qiq

pirkimq tarnybos patvirtintq Numatomo pirkimo vertes skaidiavimo metodik4;
7.2. kitas VieSqjq pirkimq istatyme nustatytas sqlygas ir aplinkybes.
8. Pirkimo metu atliekamos pirkimo proced[ros, nustatomas dalyvis, kuriam sitiloma.

sudaryti pirkimo sutarti.
9. Pirkimo sutarties administravimo metu priimamos prekes, paslaugos ar darbai.

tikrinama tiekiamq prekiq, teikiamq paslaugq ar atliekamq darbq kokybe, pirkimo sutarties prievoliq.
vykdymo terminai, pirkimo sutartyje numatytais atvejais taikoma civiline atsakomybe, pirkimo
sutartyje nustatytomis s4lygomis pratgsiami prievoliq ivykdymo terminai, Vie5qjq pirkimq lstatyme,
nustaty'tais atvejais ir tvarka keidiamos pirkimo sutarties s4lygos, sprendZiami gindai, apmokama ui;
prekes, paslaugas ar darbus, atliekami visi veiksmai, kuriais siekiama, kad pirkimo sutartis b[tq
tinkamai ivykdyta.

10. Pirkimo sutarties administravimas prasideda isigaliojus pirkimo sutardiai ir baigiasi,
kai ivykdomi visi pirkimo sutartyje nustatyti Saliq isipareigojimai arba kai pirkimo sutartis
nutraukiama.

III. SKYRIUS
VIESUOSIUS PIRKIMUS ATLIEKANTYS ASMENYS

11. Perkandiosios organizacijos vie5qjq pirkimq organizavimo procese dalyvauja Sie

asmenys:
1 1.1. pirkimq iniciatoriai:. direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas Dkio

reikalams, sandelininke/raitines vedeja, dietiste/visuomenes sveikatos specialiste;
11.2. uZ pirkimq planavim4 atsakingas asmuo - direktoriaus pavaduotoja[kio reikalams;
1 1.3. pirkimq orgarizatoiu skiriami atskiru perkandiosios organizacijos direktoriaur;

isakymu. Jie atlieka neskelbiamos apklausos budu atliekamq viesr4jq pirkimqproceduras;
11.4. Komisija sudaroma atskiru perkandiosios organizacijos direktoriaus isakymu. Ji vykdo

visq, iSs$mrs pirkimus atliekamus neskelbiamos apklausos budu, viesqjq pirkimq proceduras;
11.5. CVP IS administratorius - direktorius;
11.6. uZ pirkimq vykdym4 naudojantis centrines perkandiosios organizacijos elektroniniu

katalogu atsakingas asmuo - direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
12. Pirkimq iniciatorius vykdo Sias funkcijas:
12.I. atlieka rinkos tyrim4 (iSskyrus ypatingos skubos pirkimus ar kitais perkandiosios

or ganizacijo s te i s e s aktuo s e nustatytai s atvej ai s) ;

12.2. kiekvieno pirkimo proceduroms atlikti pildo pirkimq iniciatoriaus paraiSk4-uZduoti (3
priedas);

I2.3. koordinuoja (organizuoja) perkandiosios organizacijos sudarytose pirkimo sutartyse
numatytq jos isipareigojimq vykdym4 ir priZitri pristatymo (atlikimo, teikimo) terminq bei prekiq,
paslaugq ir darbq atitikti pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams
laikym4si;

I2.4. inicijuoja sitilymus del pirkimo sutardiq pratgsimo, keitimo, nutraukimo ar pirkimo
sutartyj e numatytq prievoliq ivykdymo uZtikrinimo paemimo.

13. UZ pirkimq planavim4 atsakingas asmuo r,ykdo Sias funkcijas:



1 3 . 1 . rengia perkandiosios organizacij os einamqjq biudZetiniq metq pirkimq plan4;
13.2. CVP IS pildo Vie5qjq pirkimq istatymo 96 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyt4, visrl

per kalendorinius metus sudarytq pirkimo sutardiq, ataskait4.
14. Un pirkimq vykdym4 naudojantis centrinGs perkaniiosios organizacijos

elektroniniu katalogu atsakingas asmuo vykdo Sias funkcijas:
14.1. prekiq, paslaugq ar darbq poreikio formavimo etape, kreipiantis pirkimq iniciatoriui,

derina galimybg prekes, paslaugas ar darbus isiglti naudojantis centrines perkandiosios organizacijos
elektroniniu katalogu;

14.2. vizuoja pirkimo iniciatoriaus pateikt4 si[lym4 pirkim4 vykdyi naudojantis centrinesi
perkandiosios organizacijos elektroniniu katalogu, kai jame sifllomos prekes, paslaugos ar darba:i
atitinka pirkimo iniciatoriaus suformuotus poreikius ir pirkimas negali btti atliktas efektyvesniu btidu
racionaliai naudojant le5as, arba motyvus atlikti pirkim4 nesinaudojant elektroniniukatalogu;

I4.3. vykdo prekiq, paslaugq ar darbq pirkimus naudodamasis centrines perkandiosiosi
oryanizacijo s elektroniniu katalo gu;

14.4. teikia informacij4 apie praejusiais kalendoriniais metais ivykdytus pirkimusr
naudoj anti s centrine s perkandio sio s organizacij o s elektroniniu katalo gu.

15. Komisija vykdo tarptautines vertes pirkimus, supaprastintus pirkimus ir maZos vertdri
pirkimus, atliekamus skelbiamos apklausos bDdu.

16. Pirkimq organizatorius vykdo maZos vertds pirkimus, atliekamus neskelbiamor;
apklausos bldu.

17. Komisijos nadai, ekspertai, stebetojai gali dalyvauti Komisijos darbe, o pirkimtl
orgarizatoiai - vykdyti pirkim4, tik prie5 tai pasira5g konfidencialumo pasiZadejim4 (1 priedas) ir
Vie5qiq pirkimq tamybos direktoriaus 2017 m. birLelio 23 d. isakymu Nr. 15-93 patvirtintosr
ne5ali5kumo deklaracijos tiping form4 (2 priedas). Komisija dirba pagal j4 sudariusios perkandiosior;
organtzacijos direktoriaus isakymu patvirtint4 darbo reglamentq.

IV. SKYRIUS
PIRKIMU VYKDYMAS

18. Pirkimq iniciatorius, norddamas pradeti pirkimo procediiras, atlieka rinkos tyrim1,,
parengia pirkimq iniciatoriaus parai5k4-uLduoti (3 priedas) ir j4 pavizuoja. Pirkimq iniciatoriausi
paraiSk4-uZduoti tvirtina perkandiosios organizacijos direktorius. Konkretaus pirkimo procedurosi
gali brlti pradetos tik esant patvirtintai uZduodiai ir susipaZinus Komisijos pirmininkui ar pirkimqr
organizatoriui.

19. MaZos vertes pirkimai atliekami vadovaujantis MaZos vertds pirkimq tvarkos apra5u ir'
neskelbiami tik jame numatytais atvejais.

20. Jei pirkim4 atlieka Komisija, pirkimo dokumentus tvirtina perkandiosios organizacijosr
vadovas. Jei pirkim4 atlieka pirkimq orgarrizatoriai, pirkimo dokumentai nera tvirtinami;

2L Atlikdamas pirkim4, pirkimq organizatorius pildo tiekejq apklausos paZymq (4.

priedas). Tiekejq apklausos paLyma gali buti nepildoma, jei numatomos sudaryti pirkimo sutarties;
verte yra maZesnd kaip 3000 Eur be PVM.

22. Perkandiajai organizacijai gavus tiekejo pretenzijq, pirkimo, del kurio gauta 3i

pretenzija, procediira nuo jos gavimo momento be atskiro Komisijos ar pirkimq organizatoriaus
sprendimo sustoja. Motyvuotq sprendim4 del pretenzijos priima Komisija arba pirkimq
organizatorius priklausomai nuo to, kas atlieka konkretaus pirkimo procedfras.

23. Esant Vie5qiq pirkimq istatyme nustatytoms s4lygoms, sprendim4 nutraukti pirkimo
procediiras priima Komisija arba pirkimq organizatorius priklausomai nuo to, kas atlieka konkretausr

pirkimo procediiras.

24. Atliktus vieSuosius pirkimus registruoja, pirkimq apskaitq tvarko direktoriausr
pavaduotoj a [kio reikalams.

25. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir direktoriaus pavaduotoja tikio reikalams
parengia ir Vie5qjq pirkimq tarnybai pateikia Vie5qjq pirkimq istatymo 96 straipsnyje nurodytas
ataskaitas. Sias ataskaitas pasiraSo perkandiosios organizacijos direktorius.



V. SKYRIUS
MAZOS VERTES PIRKIMU, ATLIEKAMq NESKELBIAMOS APKLAUSOS BUDU,

YPATUMAI

26. Pirkimq organizatorius, atlikdamas maios vertds pirkim4 neskelbiamos apklausos
budu, turi kreiptis pateikti pasiulymus ne maLiau kaip i tris potencialius su pirkimo obiektu susijusi4
veikl4 r,ykdandius tiekejus, i5skyrus taisykliq 26 ir 27 punktuose nustatytus atvejus.

27. MaLiau nei i tris tiekejus galima kreiptis pateikti pasiiilymus, kai rinkoj e yra maLiau
tiekejq, kurie gali patiekti reikalingq prekiq, suteikti paslaugq ar atlikti darbq. Tokiu atveju turi btt1
kreipiamasi pateikti pasirllymus i visus rinkoje esandius tiekejus.

28. Kviesti vien4 tiekei4 pateikti pasiUlym4 galima Siais atvejais:
28.I. perkamos prekds, paslaugos ar darbai, kurirtr pirkimo sutarties vertd ne didesne kaipr

500 Eur (penki Simtai eurq) be pridetines vertds mokesdio;
28.2. yra tik konkretus tiekejas, kuris gali patiekti reikalingas prekes, suteikti paslaugas ar:

atlikti darbus, ir nera jokios kitos priimtinos alternatyvos (pvr., perkamos meninio, mokslinio
pobDdZio paslaugos, perkamos papildomos prekes ar paslaugos i5 tam tikro tiekejo, techniniu poZitiriu
derinant su jau turimomis prekemis ar suteiktomis paslaugomis ir pan.);

28.3. del objektyviq prieZasdiq pirkim4 btitina atlikti labai greitai. Sios aplinkybes negali
priklausyti nuo perkandio sio s or ganizacijo s del simo arba neveiklumo ;

28.4. perkamos perkandiosios organizacijos darbuotojq mokymo ir konferencijq paslaugos;
28.5. yra kitos objektyviai pateisinamos aplinkybes, del kuriq neimanoma arba netikslingar

apklausti daugiau tiekejq.
29. Atliekant maZos vertds pirkim4 neskelbiamos apklausos bldu, tiekejai apklausiami

LodLiu arba ra5tu.
30. MaZos vertes pirkimq neskelbiamos apklausos biidu tiekejq apklausa ra5tu gali briti

atliekama visais atvejais. MaZos vertds pirkimq neskelbiamos apklausos bUdu tiekejq apklausa LodLiu
gali buti atliekama, jei:

30.1. numatomos sudaryti pirkimo sutarties verte yra maZesne kaip 3 000 eurq (be
pridetines vertes mokesdio);

30.2. perkama esant ypatingoms aplinkybems: avarijai, stichinei nelaimei, epidemijai ir
kitokiam nenugalimos jegos poveikiui, kai del skubos netikslinga gauti pasiflymq ra5tu.

31. Kai maZos vertes pirkimas neskelbiamos apklausos b[du atliekamas ra5tu, tiekejams
turi biiti pateikiama 5i informacija:

31.1. pageidaujamos pirkimo objekto savybes ir svarbiausios pirkimo sutarties s4lygos;
3I.2. pagal koki kriterijq bus i5renkamas ekonomi5kai naudingiausias pasiiilymas.

Pasirenkamas vienas i5 Vie5qjq pirkimq istatymo 55 straipsnio 1 dalyje nustatytq pasiulymo vertinim<r
kriterijq;

31.3. koki4 informacij4 turi nurodyti siulantis savo prekes, paslaugas ar darbus tiekejas,
kokiomis priemonemis ir iki kada jis turi pateikti pasiiilym4.

32. Apklausiant LodLiu su tiekejais bendraujama telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje,
vertinama internete tiekejq skelbiama informacija apie prekiq, paslaugq ar darbq kain4.

33. Apklausiant ra5tu kvietimas tiekejams pateikiamas pa5tu, elektroniniu paStu ar per
Centring vie5qjq pirkimq informacing sistem4, nustadius proting4 termin4 pasiUlyrnams pateikti.
Pasifllymus raStu gali btti praSoma pateikti elektroniniu pa5tu, per Centring viesqjq pirkimrtr
informacing sistem4 ar vokuose. Tame padiame pirkime dalyvaujantys tiekejai turi buti apklausiami til
padia forma. Jeigu kvietimas tiekejams pateikiamas elektroniniu pa5tu, kartu su kitais pirkimo
dokumentais turi bDti saugomas elektroninio laiSko i5raSas, patvirtinantis, kuriems tiekejams buvo
iSsiustas kvietimas.

VI. SKYRIUS
PIRKIMO SUTARTIS, PASKELBIMAS, KEITIMAS

34. Ra5tu sudaromas pirkimo sutartis ar (ir) preliminari4sias sutartis ir papildomus
susitarimus turi vizuoti:



34.1. Direktorius;
34.2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
34.3. Direktoriaus pavaduotojas [kio reikalams.
35. Pirkimo sutartis pasiraSo perkandiosios organizacijos direktorius.
36. Pirkimo sutartis sudaroma rcEtu. Zodiiu ji gali bflti sudaroma tik tada, kai pirkimo

sutarties verte yra maZesne kaip 3000 Eur (trys trlkstandiai eury) be pridetines vertes mokesdio.
Sudaryt4 pirkimo sutarti administruoj a pirkimq iniciatorius.

37. UZ perkandiosios organizacijos laimejusiq dalyviq pasitilymq ir pirkimo sutardirl
paskelbim4 Centrineje viesqjq pirkimq informacineje sistemoje atsakingas asmuo - direktorius.

38. Sprendim4 del pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties jos galiojimo laikotarpiu
keitimo neatliekant naujos pirkimo procedtiros pagal Viesqiq pirkimq istatymo 89 straipsni priima
Komisija.

VII. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39. Perkandiosios organizacijos viesqjq pirkimq dokumentus kaupia ir saugo direktoriaus
pavaduotoj as iikio reikalams.

40. Planavimo ir pasirengimo pirkimams dokumentai, pirkimo dokumentai, parai5kos,
pasiUlymai bei jq nagrinejimo ir vertinimo dokumentai, Komisijos sprendimq priemimo, derybq,
dialogo ar kiti protokolai, susira5inejimo su tiekejais dokumentai, kiti su pirkimu susijg dokumenteuL
saugomi ne trumpiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos, preliminariosios sutartys, pirkimo
sutartys, jq pakeitimai ir su jq vykdymu susijg dokumentai - ne trumpiau kaip 4 metus nuo pirkimo
sutarties ivykdymo.

41. Sio straipsnio 39 punkte nurodyti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikosr
dokumentq ir archyvq istatymo nustatyta tvarka.

SUDERINTA

[staigos tarybos 2018-01-08 d.

Protokolas Nr. IT-1



Vilniaus lopSelio-darZelio,,Pelen6"
vie Sqj q pirkimq or ganizavimo taisykliq
1 priedas

VILNIAUS LOPSELIS.DARZELIS,,PELENE"

(asmens vardas r pavarde)

KONFIDENCIALUMO PASIZADEJIMAS

20 m. d. Nr.
Vilnius

BDdamas
(vie5aj ame pirkime atliekamq pareigq pavadinimas)

1. PasiZadu:
1.1. neteikti tretiesiems asmenims informacijos, kurios atskleidimas prieStarautq Lietuvos;

Respublikos vieSqjq pirkimq fstatyrno reikalavimams, visuomends interesams ar paZeistq teisetus
vie5uosiuose pirkimuose dalyvaujandiq tiekejq ir (arba) perkandiosios organizacijos interesus;

12 saugoti ir tik istatymq ir kitq teises aktq nustatytais tikslais ir tvarka naudoti vis4 man
Zinomq su pirkimu susijusi4 informacij4;

13. man patiketus dokumentus saugoti tokiu biidu, kad tretieji asmenys neturetq galimybes sur

jais susipaZinti ar pasinaudoti.
2. Man Linoma, kad su pirkimu susijusi4 informacij4, kuri4 Lietuvos Respublikos vie5qjul

pirkimq istatymo ir kitq su jo igyvendinimu susijusiq teises aktq nuostatos numato teikti pirkimcr
procedurose dalyvaujandioms arba nedalyvaujandioms Salims, galesiu teikti tik ipareigotas pirkimcr
komisijos ar perkandiosios organizacijos vadovo ar jo igalioto asmens. Konfidenciali4 informacija
galesiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos istatymq nustatytais atvejais.

3. Man i5aiSkinta, kad konfidenciali4 informacij4 sudaro:
3.1. informacija, kurios konfidencialum4 nurode tiekejas ir jos atskleidimas ndra privalomasi

pagal Lietuvos Respublikos teises aktus;
32 visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Lietuvos Respublikos vie3qjug

pirkimq istatymo ir kitq su jo igyvendinimu susijusiq teises aktq nuostatos nenumato teikti pirkimcr
procedflro se dalyvauj andioms arba nedalyvauj andioms Salims ;

33. informacija, jeigu jos atskleidimas prie5tarauja istatymams, daro nuostoliq teisetiems Saliur

komerciniams interesams arba trukdo uZtikrinti sqliningEkonkurencij q.

4. Esu ispetas, kad, paleidgs 3i pasiZadejim4, turesiu atlyginti perkandiajai organizacijai ir
tiekej ams padarytus nuostolius.

ffi (varoas r pavarce)



Forma patvirtinta
Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus
2017 m. birZelio 23 d. isakymu Nr. 13-93
(VieSUjq pirkimq tarnybos direktoriaus
2017 m. spalio 12 d,

isakymo Nr. 15-146 redakcija)

Vilniaus lopSelio-darZelio,,Pelend"
vie5qj q pirkimq or ganizavimo tai sykliq
2 priedas

(Ne5ali5kumo deklaracij os lipind forma)
VILNIAUS LOPSELIS.DARZELIS,,PELENE"

(asmens vardas r pavarde)

NN S,q.LTSKUMo DEKLARAcIJA

20 m. d. Nr.
Vilnius

B[damas , pasiZadu:
(vie5aj ame pirkime atliekamq

1. Objektyviai, dalyki5kai, be i5ankstinio nusistatymo,

pareigq pavadinimas)

nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripaZinimo ir
pareigas (uZduotis).

2. Nedelsdamas ra5tu praneSti perkandiosios organizacijos arba perkandiojo subjekto (toliau kartu --

pirkimo rykdytojas) vadovui ar jo igaliotajam atstovui apie galim4 vie5qiq ir privadirl interesq konflikt4.
paai5kejus bent vienai i5 Siq aplinkybiq:

ZI. pirkimo procediirose kaip tiekejas dalyvauja man artimas asmuo arba juridinis asmuo, kuriam
vadovauja toks asmuo;

22. aS arba man artimas asmuo:

2.2.1. esu (yra) pirkimo procediirose dalyvaujandio juridinio asmens valdymo organqnarys;
2.2.2. turriu(-i) pirkimo procedurose dalyvaujandio juridinio asmens istatinio kapitalo dali arba turtinji

ina54jame;
2.2.3. gatnu(-a) i5 pirkimo procediirose dalyvaujandio juridinio asmens bet kokios rii5ies pajamq;
23. delbet kokiq kitq aplinkybiq negaliu laikytis 1 punkte nustat5rtq principq.
3. Man i5ai5kinta, kad:
3.1. man artimi asmenys yra: sutuoktinis, mano ir mano sutuoktinio tevai (iteviai), vaikai (ivaikiai).

broliai (ibroliai), seserys (iseseres), seneliai, vaikaidiai ir jq sutuoktiniai;
32. pirkimo vykdytojui gavus pagristos informacijos apie tai,kad galiu biiti patekgs i intereso konfliktc,

situacij4 ir nenusi5alinau nuo su atitinkamu pirkimu susijusiq sprendimq priemimo, pirkimo vykdytojo vadovasi
ar jo igaliotasis atstovas sustabdo mano dalyvavimq su atitinkamu pirkimu susijusiq sprendimq priemimc,
procese arjo stebejime ir atlieka mano su pirkimu susijusios veiklos patikrinim4. Pirkimo vykdytojas, nustatgs;.,

kad patekau i interesq konflikto situacij4, pa5alina mane i5 su atitinkamu pirkimu susijusiq sprendimq.
priemimo proceso arjo stebejimo. Jei nustatoma, kad i interesq konflikto situacij4 patekau atlik<lamas stebetojc,
funkcijas, pirkimo vykdytojas apie mano atL:rilgi.l priimt4 sprendim4 informuoja institucij4 ar istaig4,
igaliojusi4 mane stebetojo teisemis dalyvauti vie5ojo pirkimo komisijos posedZiuose;

33. turiu uZpildyti privadiq interesq deklaracij4, kaip tai numato Lietuvos Respublikos vie5qjq ir'
privadiq interesq derinimo valstybinej e tamyboj e istatymas.

vadovaudamasis visrl tiekejq lygiateisi5kumo,,
skaidrumo principais, atlikti man pavestas;

ffi (varoas rr pavarcte)



Vilniaus lopSelio-darZelio,,Pelen6"
vie5qj q pirkimq or ganizavimo taisykliq
3 priedas

(Pirkimq iniciatoriaus parai5kos-uZduoties formos pavyzdys)

VILNIAUS LOPSELIS-DARZELIS,,PELENE*

TVIRTINU
Direktorius

(paraSas)

(vardas, pavarde)

PTRKTMU TNTCTATORTAUS p 
$ RATSKA-UZDUOTIS

DEL........ VIESOJO PIRIilMO

20 -----:---- Nr.
Vilnius

Pirki nizatoriui ......../ Vi rkimu komisiiai pavedama atlikti vie$aii pirki
Eil.
n_r.

DUOMENYS APIE PAGRINDINES PIRKIMO SALYGAS

I Pirkimo pavadinimas
2. BYPZ kodas (-ai)
3. Maksimali pasiDlymo kaina (ikainis),

o jei pirkimas skaidomas i dalis -
kiekvienos dalies maksimali
pasiUlymo kaina (ikainis) su PVM,
Eur

4. Pirkimui skirta le5q suma, o jei
pirkimas skaidomas i dalis
kiekvienos dalies pirkimui skirta le5q
suma su PVM, Eur

5. Pirkimo bUdas

6. Ekonomi5kai naudingiausias
pasitlymas bus i3renkamas pagal
kainos ar sqnaudq ir kol<ybes santyki
/ sqnaudas, kurios apskaiiiuojamos
pagal gtvavimo ciklo sqnaud4
metods / kains

7. Kai neskelbiama apie pirkim4,
i5samus pirkimo budo pasirinkimo
aplinkvbiu pasrindimas

8. Pirkimo pradLia,men.
9. Motyvai, kodel pirkimas atliekamas

nesinaudojant centrines
perkandiosios organizacijos
elektroniniu katalosu


