
PATVIRTINTA
Vilniaus lop5eli<l - darZelio ,, pelend,,
Direktoriaus2022 m. sausio,3 d.
isakymu Nr. V-4

VILNIAUS LOPSELIO- DARZELTO,, pELENli"
vTESUJU prRKrMU oRGANrzAvrM6 TATSvKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

3. Tvarkos apra5o pagrindiniai tikslai yra uZtikrinti:3'l' racionalq lesq planavim4 perkandiajai organizacijai pavestiems uZdaviniams irfunkcijoms vykdyti;

gyvendinamqjq teises
iq teises aktq taikym4;
laiku;

naudojim4 ir kontrolg;
ariqjq sutardiq vykdym4 ir keitim4.

Komisija) - perkandiosios organizacij os viesqjq

darbq priemimas, tiekejo priimtq
civilirres atsakomybes tiekejams
veiksmai, kuriais siekiama, kad p

oriauLs isakymu paskirtas
kuris nustatyta tvarka

4'5' pirkimq registras - perkandiosios organizacijos nustatytos fbrmos dokumentas(popieriuje ar skaitmenineje laikmenoje), skirtas regi'struoti perkandiosios organizacijos atliktuspirkimus;
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4.ti. uL, perkaniiosios organizacijos administravim4 Centrin6je viesqjg pirkimq
informacindje sistemoje atsakingas asmuo (toliau - CVP IS administratorius) - perkandiosios
organizacijos vadovo paskirtas perkandiosios organizacijos darbuotojas, turintis teisg Centrineje
viesqjq pirkimq informacineje sistemoje (toliau 

-- 
CVP- IS) tvarkyti duomenis apie perkandiqj4

organizacijq ir jos darbuotojus (viesqjq pirkimq komisijos narius, pirt<imq organizatonus, ekspertirs
ir kt.);

perkandiosios organizacij os darbuotoj as,
iosios organizacijosi reikmems neikalingq

ntis centrinds perkaniiosios organizacijos
perkandiosios organizaoijos vadovo paskirtas
izacija suteikia prisijungimo duomenis prie
pirkimo sutarties verte yra maZesne kaip 10000

(desiimt t[kstandiq) Eur be PVM, pareigos pirkti i5 cintrines perkandiosios organizacijos nera.
apibreZtos Viesqjq pirkimq istatyme, MaZos vertes

us reglamentuojandiuose teises aktuose,
pirkimq istatymo 6-10 straipsniuose nustatytais

II SKYRIUS
PrRrilMU ORGA|IIZ,AVTMO PROCESAS

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

. , . 6.4' parengiamas ir patvirtinamas einarnaisiais kalendoriniais metais planuojamr4 atlikti
pirkimq planias bei pagal Viesqiq pirkimq tarnybos nustatytus reikalavimus ir wark4 CVp IS
paskelbiama planuojamq atlikti pirkimq suvestine. Si suvestine paskelbiama kiekvienais metais ne
veliau kaip iki kovo 15 dienos, o patikslinus einamaisiais kalenioriniais metais planuojamq atlikti
planrrs, - ne veliau kaip per 5 darbo dienas. Iki 2023 m. sausio 1 d. Sio papunkdio nuostata maZos
vertes pirkimams yra neprivaloma;

6.5. parengiama planuojamo atlikti pirkimo technine specifikacija, iSskyrus neskelbiamos
paklausos biidu atliekamus pirkimus;

6.6. nustatomos svarbiausios pirkimo sutarties s4lygos;
6.7. Komisijai arba pirkimq organizatoriui teikiama

parengta parai5ka-uZduotis (3 priedas);
6.8. parengiamipirkimo dokumentai;
6.9. atliekamospirkimo procediiros;
6.10. sudaroma pirkimo sutartis;
6.1 1. atliktas pirkimas registruojamas pirkimq registre (5 priedas);
6.I2. atliekamas pirkimo sutarties administravimas.
7. Konkretaus vie5ojo pirkimo b[das pasirenkamas atsiZvelgiant i:
7 .1. numatom4 prekiq, paslaugq ir darbq pirkimo vertg, apskaidiuot4 pagal Vie5qjtl pirkimq

tarnybos patvirtint4 Numatomos vie5ojo pirkimo ir pirkimo vertes skaidiavimo ttr.todit 4;* 
' ^

7.2. kitas viesqiq pirkimq istatyme nustatytas s4lygas ir aplinkybes.
8. -Pirkimo metu atliekamos pirkimo procedDros, nustatomls dalyvis, kuriam siuloma

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

tikrinama tiekiamq prekiq, teikiamq paslaugq ar atliekamq darbrl kotybe, pirkimo .utarti.. prievoliq
vykdymo tenninai, pirkimo sutartyje numatytais atvejais taikoma civiiine atsakomybe,-'pirkimo
sutartyje nustatytomis s4lygomis pratgsiami prievoliq ivykdymo terminai, Viesrfq pirkimq lstatyme
nustatytais atvejais ir tvarka keidiamos pirkimo sutarties s4lygos, sprendZiami gi"eai, apmtlama uZ
prekes, paslaugas ar darbus, atliekami visi veiksmai, kuriais siekiama, kad pirkimo sutartis b[tq
tinkarnai ivykdyta.
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10. Pirkimo sutarties administravimas prasideda sudarius pirkimo s;utart! ir baigiasi, kai
ivykdomi vir;i pirkimo sutartyje nustatyti Saliq isipareigojimai arba kai pirkimo sutartis nutraukiama.

III SKYRIUS
VIESUOSIUS PIRKIMUS ATLIEKANTYS ASMENYS

11. Perkandiosios organizacijos vie5qjq pirkimq organizavimo plocese dalyvauja Sie
asmenys:

11.1. pirkimo iniciatoriai;
lI '2. uZ pirkimq planavim4 atsakingas asmuo - direktoriaus pavaduotoja [kio reikalams;
1 1.3. pirkimq organizatoriai skiriami atskiru perkandiosios organizacijos direktoriaus isakymu.

Jie atlieka maZos vertes pirkimq neskelbiamos apklausos budu procedurar;
lI'4. Komisija sudaroma atskiru perkandiosios organizacijos direktoriaus lsakymu. Ji vykdo

visq, i5skyrus pirkimus atliekamus neskelbiamos a klauso. budu, 
"i.Sqjq 

pirkimq p.o."durur;
11.5. CVP IS administratorius - direktoriaus pavaduotoja [kio reikalamsr;
12" uZ pirkimq vykdym4 naudojantis centrines perkandiosios organizacijos elektroniniu

katalogu atsakingas asmuo - direktoriaus pavaduotoja iikio tiikalu-..
13. Pirkimo iniciatorius vykdo Sias funkcijas:
13.1' atlieka rinkos tyrim4 (i5skyrus ypatingos skubos pirkimus ar kitais perkandiosios

organizac ij o s te i se s aktuo se nustatytais atvej ais) ;
13.2. kiekvieno pirkimo procedtiroms atlikti pildo parai5k4-uZduoti (3 priedas);,,u-ffio tfiTir,ii;fi::t111*:;1"*lln.:,T?Hi:

paslaugq ir atytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimarns
laikym4si;

13,4. inicijuoja siDlymus del pirkimo sutardiq pratgsimo, keitimo, nutraukimo ar pirkimo
sutartyj e numatytq prievoliq ivykdymo uZtikrinimo paemimo.

14. ui pirkimq planavim4 atsakingas asmuo vykdo sias funkcijas:
I4.1. skaidiuoja numatomo pirkimo vertg;
14.2. rengia perkandiosios organizacijos einamqjq biudZetiniq metq pirkimq plan4;
14.3. CVP IS pildo Viesqiq pirkimq lstatymo 96 straipsnio 2 dalies Z punkte nurodytq, visq

per kalendorinius metus sudarytq pirkimo sutardiq, ataskait4.
15. Ait pirkimq vykdym4 naudojantis centrinds perkaniiosios organizacijos

elektroniniu katalogu atsakingas asmuo vykdo Sias funkcijas:
15.1. prekiq, paslaugq ar darbq poreikio formavimo etape, kreipiantis pirkimo inriciatoriui,

derina galimybg prekes, paslaugas ar darbus isigyti naudojantis centrines perkanSiosios organizacijos
elektroniniu katalogu;

15.2. vizuoja pirkimo iniciatoriaus pateikt4 siulym4 pirkim4 vykdyti naudojantis centrines
perkandiosiosi organizacijos elektroniniu katalogu, kai jame siulomos prekes, paslaugos ar darbai
atitinka pirkimo iniciatoriaus suformuotus poreikius ir pirkimas negali bDii atliktas efektyvesniu biidu
racionaliai naudojant le5as, arba motyvus atlikti pirkim4 nesinaudojant elektroniniu katalogu;

15.3. vykdo prekiq, paslaugq ar darbq pirkimus naudodamasis centrines perkandiosios
organizacijos elektroniniu katalogu;

15 '4. teikia informacijq apie praejusiais kalendoriniais metais ivykdytus pirkimus naudojantis
centrines perkandiosios organizacijos elektroniniu katalogu.

16. Komisija vykdo tarptautines vertes pirkimus, supaprastintus pirkimus ir maZos vertes
pirkirnus, atliekamus skelbiamos apklausos budu.

17 . Pirkimq organizatorius vykdo maZos vertes pirkimus, atliekamus ner;kelbiamos apklausos
biidu.

18' Komisijos nariai, ekspertai, stebetojai gali dalyvauti Komisijos darbe, o pirkimq
organizatotiai - vykdyti pirkim4, tik pries tai pasiraSg konfidencialumo pasiZadejima (1 priedas) ii
Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 23 d. isakymu Nr. 15-93 patvirtintos
neSali5kumo deklaracijos tiping fo.-A (2 priedas). .Komisija dirba pagal j4 sudariusios peikandiosios
organizacijos direktoriaus isakymu patvirtint4 darbo reglament4.
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19. Komisijos narys, pirkimq organiz
ekspreftas privalo deklaruoti privadius interesus
derinimo valstybes tamyboje istatymo ir kitq teise

pirkimq organizator
nteresq deklaracijos, neturi teises dalyvauti vie5ajame pirkime ir turi buti

-'#ilt'"'H*3?'o.
20' Pirkimo iniciatorius, nor6damas pradeti pirkimo procediiras, atlieka rinkos tyrim4,

parengia parai5k4-uZduoti (3 priedas) fu j4pavizuoja. Piikimo iniciatoriaus parai5k4-uLductti&iftin;
perkandiosios organizacijos direktorius. Konkretaus pirkimo procediiro. guii buti pradetos tik esant
patvirtintai uZduodiai ir susipaZinus Komisijos pirmininkui ar pirkimq org-anizatoriui.

21, MaZos vertes pirkimai atliekami vadovaujantis MaZos vertes pirkimq tvarkos apra5u ir
neskelbiami rtik jame numatytais atvejais.

22. Jei pirkim4 atlieka Komisija, pirkimo dokumentus tvirtina perkandiosios organizacijos
vadovas. Jei pirkim4 atlieka pirkimq organizatoriai, pirkimo dokumentai nera tvirtinami;23. Atlikdamas pirkim4, pirkimq organizatorius pildo tiekejq apklausos pfrymq(4 priedas).
Tiekejq apklausos paLyma gali buti nepildoma, jei numatomos sudaryti pirkimo suiarties verte yia
maZesne kaip 3000 (trys tiikstandiai) Eur be PVM. Tais atvejais, kai pirkimq organizatoritrs nepiido
apklausos paZymos, Sie pirkimai taip pat turi buti uZregistruoti pirkimq regisire (5 priedas).

24. Perkandiajai organizacijai gavus tiekejo pretenzij6, pirkimo, dei kurio gauta Si
ptetenzija' procediira nuo jos gavimo momento be atskiro Komisijos ar pirkimq organiizatoriaus
sprendinao sustoja. Motryuot4 sprendim4 del pretenzijos priima Komisija u*u pirkimq
otganizatotius priklausomai nuo to, kas atlieka konkritaus piitimo procediiras.

25. Esant Vie5qjq pirkimq istatyme nustatytoms s4lygoms, sprendirn4 nutraukti pirkimo
procedDras priima Komisija arba pirkim4 organizatorius priklausomai nuo to, kas atlieka konkretaus
pirkimo procediiras.

26. Atliktus vie5uosius pirkimus registruoja, pirkimq apskait4 tvarko direktoriaus
pavaduotoja iikio reikalams;

27. direktoriaus pavaduotoja iikio reikalams parengia ir Vie5qjq pirkimq tamybai pateikia
Vie5qiq pirkimq istatymo 96 straipsnyje nurodytas ataskaitas. Sias ataskaitas pasiraso perkandiosios
or ganizacij os direkto riu s.

V SKYRIUS
MAZOS VERTES PIRKIMq, ATLIEKAMq NESKELBIAMoS APKI,AUS9S BUDU.

YPATUMAI

28. Pirkimq organizatorius, atlikdamas maZos vertes pirkim4 neskelbiamos apklausos biidu,
turi kreiptis pateikti pasiiilymus ne maLiaukaip i tris potencialius su pirkimo objektu susijusi4 veiklq
vykdandius tiekejus, i5skyrus taisykliq 29 ft 30 punktuose nustatytus atvejus.

29. MaLiat nei i tris tiekejus galima kreiptis pateikti pasiiilymus, kai rinkoje y,ra maZiau
tiekejq, kurie gali patiekti reikalingq prekiq, suteikti paslaugq ar atlikti darbq. Tokiu atveju turi buti
kreipiamasi pateikti pasiiilymus i visus rinkoje esandius tiekejus.

30. Kviesti vien4 tiekei4 pateikti pasi[lym4 galima siais atvejais:
30.1' perkamos prekes, paslaugos ar darbai, kuriq pirkimo sutarties verte ne didesne kaip

3000 (trys tiikstandiai) Eur be PVM;
30.2. ytatik konkretus tiekejas, kuris gali patiekti reikalingas prekes, suteikti pasJlaugas ar

atlikti darbus, ir nera jokios kitos priimtinos altematyvos (pvz., perkamos meninio, mokslinio
pob[dZio paslaugos, perkamos papildomos prekes ar paslaugos i5 tam tikro tiekejo, techniniu poZiiiriu
derinant su jau turimomis prekemis ar suteiktomis paslaugomis ir pan.);

30.3. del objektyviq prieZasdiq pirkim4 butina atlikti labai greitai. Sios aplinkybes negali
priklausyti nuo perkandiosios organizacijos delsimo arba neveiklumo;

30.4. perkamos perkandiosios organizacijos darbuotojq mokymo ir konferencijq paslaugos;
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30"5. yra kitos objektyviai pateisinamos aplinkybes, del kuriq neimanoma arba netikslinga
apklausti daugiau tiekejq.

31. Atliekant maZos vertes pirkim4 neskelbiamos apklausos budu, tiekejai apklausiami
Lpdliu arba ra5tu.

32' MaZos vertes pirkimq neskelbiamos apklausos biidu tiekejq apklausa ra5tu gali biiti
atliekama visais atvejais. MaZos vertes pirkimq neskelbiamos apklausos UuOu tiete.lq apkla'Ja L,od1iu
gali b[ti atliekama, jei:

32"1. numatomos sudaryti pirkimo sutarties verte yra maZesne kaip 3000 (trys tiikstandiai)
Eur lbe PVM;

32.2. perkama esant ypatingoms aplinkybems: avarljai, stichinei nelaimei, epidemijai ir
kitokiam nenugalimos jegos poveikiui, kai del skubos netikslinga gauti pasiiilymq ra5tu.

33. Kai maZos vertes pirkimas neskelbiamos apklausos biidu atliekamas ra5tu, tiekejams
turi biiti pateikiama 5i informacija:

33.1. pageidaujamos pirkimo objekto savybes ir svarbiausios pirkimo sutarties s4lygos;
33.2. pagal koki kriterijq bus i5renkamas ekonomi5kai naudingiausias puriuty1nu..

Pasirenkamas vienas i5 Vie5qjq pirkimq istatyrno 55 straipsnio 1 dalyje nustatytrl pasiulymo
vertinimo kriterijq;

33.3. koki4 informacij4 turi nurodyti siiilantis savo prekes, paslaugas ar darbus tiekejas,
kokiomis priemonemis ir iki kada jis turi pateikti pasiulym4.

34. Apklausiant I'odLiu su tiekejais bendraujama telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje,
vertinama int,ernete tiekejq skelbiama informacija apie prekiq, paslaugq ar darbq t<aina.-

35' Apklausiant ra5tu kvietimas tiekejams pateikiamas pa5tu, elektroniniu paStu ar CVp IS
priemonemis, nustadius proting4 termin4 pasillymams pateikti. Pasiulymus radtu gali buti pra5oma
pateikti elektroniniu pa5tu, CVP IS priemonemis ar vokuose. Tame padiame pirkime dalyvaujantys
tiekejai turi lbUti apklausiami ta padia forma. Jeigu kvietimas tiekejamr put.ikia-as eiektroninlu
pa5tu, kartu su kitais pirkimo dokumentais turi buti saugomas elektroninio lai5ko israsas.
patvirtinantis, kuriems tiekej ams buvo iSsiqstas kvietimas.

VI SKYRIUS
PIRKIMO SUTARTIS, PASKELBIMAS. KEITIMAS

36. Ra5tu sudaromas pirkimo sutartis ar (ir) preliminariqsias sutartis ir papildomus
susitarimus turi vizuoti:

36.1. Direktorius;
37. Pirkimo sutartis pasira5o perkandiosios organizacijos direktorius.
38. Pirkimo sutartis sudaroma ruitu. ZodLiu ji gali blti sudaroma tik tada, kai pirkimo

sutarties verte yra maZesne kaip 5000 (penki tDkstandiai) Eur be PVM. Sudaryt4 pirkimo sutarti
administruoja pirkimo iniciatorius.

39. UZ perkandiosios organizacijos laimejusiq dalyviq pasiulymq ir pirkimo sutardiq
paskelbim4 CVP IS atsakingas asmuo - direktoriaus pavaduotoja iikio reikalams.

40. Sprendim4 del pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties jos galiojimo laikotarpiu
keitirno neatliekant naujos pirkimo procedDros pagal Viesqjq pirkimq istatymo 89 straipsnipriima
Komisija.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41. Perkandiosios organizacijos viesqjq pirkimq dokumentus kaupia ir saugo[direktoriaus
pavaduotoj a urkio reikalams.

42. Planavimo ir pasirengimo pirkimams dokumentai, pirkimo dokumentai, parai5kos,
pasiillymai bei jq nagrinejimo ir vertinimo dokumentai, Komisijos sprendimq priemimo, derybq,
dialogo ar kiti protokolai, susira5inejimo su tiekejais dokumentai, kiti su pirkirnu susijg dokumentai
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.
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. 43 . Siq taisykliq 41 punkte nurodyti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentq
ir archyvq lstatymo nustat;rta tvarka.



Vilniaus lop5elio -darZelio ,, Pelend,,
vieSqjq pirkimq organizavimo taisykliq
1 priedas

yILNIAUS LOPSELIS-U,qRZELIS,, PELENE,,

(asmens vardas ir pavarde)

KONFIDENCIALUMO PASIZADEJIMAS

d. Nr.
Vilnius

Deklaruoju, kad vadovaujantis Viesqjr+ pirkimq istatymo 2 straipsnio l7 dalies nuostatomis esu
nepriekai5tingos reputacij os asmuo (ekspertams netaikoma).

Bldamas
(vieSaj ame pirkime atliekamq parei gq pavadinimas)

1. PasiZadu:
1.1. neteikti tretiesiems asmenims informacijos, kurios atskleidimas prie5tarautq Lietuvos

Respublikos vie5qiq pirkimq istatymo reikalavimams, visuomenes interesarru; ar paZeist4 teisetus
vie5ttosiuose pirkimuose dalyvaujandiq tiekejq ir (arba) perkandiosios organizacijos interesus;

1.2. saugoti ir tik istatymq ir kitq teises aktq nustatytais tikslaislr warka naudoti visq man
Zinorn4 su pirkimu susijusi4 informacij4;

1.3. man patiketus dokumentus saugoti tokiu b[du, kad tretieji asmenys neturetq galimybes su
jais susipaZinti ar pasinaudoti.

2. Man Linoma, kad su pirkimu susijusi4 informacij4, kuri4 Lietuvos Respublikos vie5qjq
pirkimq istatymo ir kitq su jo igyvendinimu susl usiq teises aktq nuostatos numato teikli pirkirio
proced[rose dalyvaujandioms arba nedalyvaujandioms Salims, galesiu teikti tik lpareigotas pi.ti.o
komisijos ar perkandiosios organizacijos vadovo ar jo igalioto asmens. Konficlencial[ informacij4
galesiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos istatymq nustatytais atvejais.

3. Man i5aiSkinta, kad konfidenciali4 informacij4 sudaro:
3.f informacija, kurios konfidencialum4 nurode tiekejas ir jos atskleidimas nera privalomas

pagal Lietuvos Respublikos teises aktus;
3.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Lietuvos Respublikos viesqjq

pirkimq istatymo ir kitq su jo igyvendinimu susijusiq teises aktr4 nuostatos ,r"rru-ujto teikti pirkirio
pro cedDro s e dalyvauj andioms arba nedalyvauj andioms Salims ;

3'3. infurmacija, jeigu jos atskleidimas priedtarauja lstatymams, daro
komerciniams interesams arba trukdo uZtikrinti s}L,ining4konkurencij 4.

nuostoliq teisetiems Saliu

4' ljsu ispetas, kad, p-aLeidgs 5i pasiZadejim4, turesiu atlyginti perkandiajai organizacijai ir
tiekej ams padarytus nuostolius.

m.20

@araSas) (vardas ir pavarde)



Vilniaus lop5elio -darZelio ,, pelend,,

vie Sql q pirkimq or ganizav imo tai sykliq
2 priedas
Forma patvirtinta
Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus
2017 m. birZelio 23 d. isakymu Nr. 1S-93
(Vie5qiq pirkimq tarnybos direktoriaus
2017 m. spalio 12 d.

isakymo Nr. 1S- 146 redakoija)

(Ne5ali5kumo deklaracijos tipin6 forma)

VILNIAUS LopsEl,rs-n,qRzEl,rs,, PELENE,,

(asmens vardas ir pavarde)

Nn Sa TSrcuMo DEKLARACIJA

d. Nr.
Vilnius

BDdamas
, pasiZadu:

(vie5ajame pirkime atliekamq pareigq pavadinimas)
1. Objektyviai, dalykiSkai, be i5ankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visrl tiekejq

lygiateisi5kurno, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripaZinimo ir skaidrumo pri.r.ipuir,
atlil(i man pavestas pareigas (uZduotis).

s organizacijos arba perkandiojo subjekto (toliau
am atstovui apie galim4 vie5qjq irprivadiq interesq
'yvauja 

man artimas asmuo arba juridinis asmuo,

2.2" ai arba man artimas asmuo:
2.2.1. esu (yra) pirkimo proced{irose dalyvaujandio juridinio asmens valdymo organq narys;
2.2.2. turiu(-i) pirkimo procediirose dalyv rujandio juridinio asmens istatiirio kapitalo dali arba

turtini ina54 jame;
2.2.3. gaunu(-a) i5 pirkimo procediirose dalyvaujandio juridinio asmens bet kokios riisies

pajamq;
23. del bet kokiq kitq aplinkybiq negaliu laikytis I punkte nustatytq principq.
3. Man i5ai5kinta, kad:
3.1. man artimi asmenys yra: sutuoktinis, mano ir mano sutuoktinio tevai (iteviai), vaikai

Qvaikiai), broliai (ibroliai), seserys (iseseres), seneliai, vaikaidiai irjq sutuoktiniai;
. _3.2. pirkimo vykdytojui gavus pagrlstos informacijos apie tai, kad galiu butipatekgs ! intereso
konflikto situacij4 ir nenusi5alinau nuo su atitinkamu pirkimu susijusiq spiendimq prie-i-o, pirkimo
vykdytojo vadovas ar jo igaliotasis atstovas susta6do mano dalyvavim4 su uiitinturn.r'pirti-u

bejime ir atlieka mano su pirkimu susijusios veiklos
patekau i interesq konflikto situacij4, pa5alina mane
iemimo proceso ar jo stebejimo. Jei nustatoma, kad iinteresq konflikto situacijQ patekau atlikdamas stebetojo funkcijas, pirkimo vykdytojas apie-mano

atLvilgiu priirnt4 sprendim4 informuoja institucij4 ar istaig4, lgaliojusia mane siebltojo teisemis
dalyvauti vie5oj o pirkimo komisij os posedZiuose;

3.3. turiu uZpildyti privadiq interesq deklaracij4, kaip tai numato Lietuvos Respublikos viedqjq
ir privadiq interesq derinimo valstybineje tarnyboje istatymas.

m.20

(para5as) (vardas, pavarde)
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Vilniaus lop5elio -darZelio ,, Pelen6,,
vieSqjq pirkimq organizavimo taisykliq
3 priedas

(Pirkimo iniciatoriaus paraiSkos-uiduoties formos pavyzdys)

YILNIAUS LOpSELTS-O^qnZnr;s,, PELENE(

TVIRTINU
Direktorius

(para5as)

PARAr sKA-uz" g8f 
?3 

Pavarde)

DEL ......... VIESOJO PIRKIMO
20 Nr.

Pirkimu oreanizatoriui
Vilnius

lrKlmq otganrzatonur ....... / V rkimu komisiiai navedema aflikti vie{eii nirlr
Eil.
nr.

DUOMENYS APIE PAGRINDINES PIRKIMO SALYGAS

I Pirkimo pavadinimas
2. BVPZ kodas (-ai)
J. Maksimali pasillymo kaina, o jei

pirkimas skaidomas i dalis
kiekvienos dalies maksimali
pasi[lymo kaina su PVM. Eur

4. Pirkimui skirta le5q suma, o jei
pirkimas skaidomas i dalis
kiekvienos dalies pirkimui skirta le5u
suma su PVM, Eur

5. Pirkimo budas
6. Ekonomi5kai naudingiausias

pasiUllnnas bus i5renkamas pagal
lrainos ar sqnaudy ir kalEbes santyki
/ sqnaudas, kurios apskaiiiuojamos
pagal gnavimo ciklo sqnaudq
metodq / kainq

7. Kai neskelbiama apie pirkim4,
i5samus pirkimo budo pasirinkimo
aplinkybiu pagrindimas

8. Pirkirnro pr adLia, men.
9. Motyvai, kodel pirkimas atliekamas

nesinaudojant centrines perkandiosios
organizacijos elektroniniu katalosu

10. Perkami prekiq, paslaugq, darbq
kiekiai (apimtys)

ll Kita reikalinga informacija: planai,
breLiniai, projektai, darbq kiekiq
Ziniara5diai pridedami (iei reikia)

SusipaZinau

(para5as)

(vardas, pavarde)



10

Vilniaus lopSelio-dar Lelict,, lpelene,,
vie5qjq pirkimq organizavimo taisykliq
4 priedas

(TiekCjU apklausos paiymos formos pavyzdys)

VILNIAUS LOPSELIS-OANZNT,IS,, PELENE"

TIEKEJU APKLAUSOS PAZYMA

2o--_-_Nr.
Vilnius

1. Nustatau, kad gauti (-as)

2. Nustatau pasi[lymu ei

3. NustaJau, kad laimejo dalyves Gio) .....

(dalyviq (-io) pavadinimai (as)
o:Y.:t:?:. CT].:orin|1 nerkandiosios organizacryos'poreilius (ei buvo'rengiami pirkimo
dokumentai - pirkimo dokumentq reiknlavimis), oatyviq (-io; ,iuto-os kainos nera per 4ideles irperkandiajai oryanizacijai yra priimtinos. (Jei lntriq nirs aoiy"irl p^iulymai neatitinka-perkaniiosios
organizacijos poreikiq arba posiulyta kaina viriija pirkimui tiiirto, lifuas, papildomu punktu reikia
nurodyti, kad tokie pasiulymai atmetami.)

Pirkimu orEanizatorius:
Pirkimo pavadinimas:

P!$lqta. atliekamas neskelbiamos
Apklausa atlikfa (paZymeti):

Tiekejai, i kuriuos buvo
kreiptasi del perkamo

objekto, ir pagrindiniai jq
duomenys

(sura{omi visi tiekejai, i
kuriuos buvo lcreiptasi

arba kuriry buvo domdtasi
perkamu objehu)

Pasiiilymo
kaina Eur be

PVM (su
PVM) ir kita

svarbi
informacija

Informacijos Saltinis
(pvz., kada iisi4stas

Icvietimas, kada gautas
pasiulymas; skambinta

telefonu 000 0000, su kuo
bendrauta; interneto

svetaind adresu
www. cvpp. lt, reklaminis

lanlcstinukns ir

Kokiai pirkimo
daliai (suma Eur

su PVM, dalis
procentais) ir

kokie subtiekejai
(eigu jie Zinomi)
bus pasitelkiami

Dallve (-is) Pasiiilymo kaina be PVM / su
PVM Eur

Pirkirnq organ izatorius
(paraSas) (vardas, pavarde)
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Vilniaus lop5elio-darLelio,, Pelene"
vie5qjq pirkimq organizavimo taisykliq
5 priedas

(Pirkimq registro formos pavyzdys)

PIRIilMU REGISTRAS

Eir.
nr.

Sutarties
sudarymo

data

Sutarties
numeris

Pirkimas
vykdomas
C\? IS

Pirkimo
biidas

RiiSis
(prekds,

paslaugos,
darbai)

Pirkimo
objekto
pavadini

mos

Sutrrties
objekto
kodas (-
ai) pagal
BvPit

Tiekdjo
prvadinimas,

kodas

Sutartics
vertd su
PVM
(ErrR)

Sutartis
galioja

iki
(nurodo
ma data)


