


PATVIRTINTA
Roki5kio Juozo Tumo-VaiZganto gimnazijos
direktoriaus 202I m. gruodZio 2 d. isakymu Nr. V-339

ROKISKIO JU OZO TUMO-VATZC,INTO GIMNAZIJOS
VIESVJV PIRKTMU PLANAVTMO, INTCTJAVTMO, ORGANTZAVTMO,

ATLIKIMO IR ATSKAITOMYBES TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Roki5kio Juozo Tumo - Yai?,ganto gimnazijos (toliau - Gimnazijos) prekiq, paslaugq ir
darbq pirkimq organizavimo ir vykdymo tvarkos apra5as (toliau - Tvarkos apra5as) parengtas

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesqjq pirkimq istatymu (toliau - Vie5qiq pirkimq lstatymas),
jo igyvendinamaisiais teises aktais, kitais istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais,

Vie5qlrl pirkimq tarnybos direktoriaus isakymais, kitais vieSuosius pirkimus reglamentuojandiais

teises aktais.

2, Tvarkos apra5u siekiama uZtikrinti viesqjq pirkimq pagrindiniq principq laikym4si

Perkandiojoj e organizacijoje ir sudaryti s4lygas taupiai, efektyviai ir rezultatyviai naudoti

Perkandiajai organizacijai skirtus asignavimus ir kitas le5as.

3. Vie5uosius pirkimus Perkandiojoje organizacijoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos

vie5qiq pirkimq istatymas, kiti su viesaisiais pirkimais susijg teises aktai ir 5is Tvarkos apra5as.

4. Organizuojant ir vykdant pirkimus turi biiti racionaliai naudojamos Gimnazijos leSos. Turi

buti laikomasi lygiateisi5kumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripaZinimo, proporcingumo

principq, racionaliai naudojamos le5os skirtos Gimnazijai reikalingoms prekems, paslaugoms ar

darbams isigyti bei uZtikrinta, kad butq laikomasi aplinkos apsaugos, socialines ir darbo teises

ipareigojimq vykdant pirkimo sutartis, konfidencialumo ir neSali5kumo reikalavimq.

5. Tvarkos apra5e naudojamos s4vokos:

Pirkimq organizatorius - Perkandiosios organizacijos direktoriaus paskirtas darbuotojas,

kuris organizuoja ir atlieka maZos vertes pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Vie5ojo

pirkimo komisija.

Pirkimg planas - Perkandiosios organizacijos parengtas ir patvirtintas einamaisiais

biudZetiniais metais planuojamq vykdyti prekiq, paslaugq ir darbq pirkimq sqra5as.

Pirkimg suvestind Perkandiosios organizacijos parengta informacija apie visus

biudZetiniais metais planuojamus vykdyi pirkimus. 5i informacija kasmet iki kovo 15 dienos,



skelbiama Centrin6je vie5qjq pirkimq informacindje sistemoje (toliau - CVP IS) ir Roki5kio Juozo

Tumo -Yaii,ganto gimnazijos interneto tinklapyje adresu www.rvg.lt. Pirkimq suvestine skelbiama

Vie5qjq pirkimq tarnybos nustatyta tvarka.

Pirkimg Zurnalas - Perkandiosios organizacijos nustatytos formos dokumentas (popieriuje

ar skaitmenineje laikmenoje), skirtas registruoti Perkandiosios organizacijos atliekamus pirkimus.

Rinkos tyrimas - kokybinds ir kiekybines informacijos apie realiq bei potencialiq prekiq,

paslaugq ir darbq pasi[I4 (tiekejus (iskaitant ir rinkoje veikiandias Vielqjq pirkimq istatymo 23 ir 24

straipsniuose nurodytas istaigas ir imones), jq tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ir atliekamus

darbus, uLimamqrinkos dali, kainas irpan.) rinkimas, analizb ir apibendrintq i3vadq rengimas, skirtas

sprendimams, susijusiems su pirkimais, priimti. fsigyjamam pirkimo objektui nustatytq reikalavimq

visum4 atitinka bent trijq skirtingq gamintojq / tiekejq sitilomos prekes, teikiamos paslaugos ar

atliekami darbai

UZ Perkandiosios organizacijos administravimq Centrindje vie5gjg pirkimq informacindje

sistemoje atsakingas asmuo (toliau - CVP IS administratorius) - Perkandiosios organizacijos

direktoriaus paskirtas darbuotojas, turintis teisg CVP IS tvarkyti duomenis apie Perkandiqj4

or ganizacij q ir j o s darbuotoj us.

UZ pirkimq organizavim4 ir prieiiurq atsakingas asmuo - Perkandiosios organizacijos

direktoriaus paskirtas darbuotojas, atsakingas uZ pirkimq organizavimo tvarkos nuo pirkimo

planavimo iki pirkimo sutarties ivykdymo, vidaus dokumentq, susijusiq su pirkimais parengimo,

derinimo ir paskelbimo, taip pat kitq Perkandiosios organizacijos dokumentq, privalomq skelbti

Vie5qjq pirkimq istatyme nustatyta tvarka, paskelbimo prieZi[r4.

Ui pirkimq planavim4 atsakingas asmuo - Perkandiosios organizacijos direktoriaus

paskirtas darbuotojas, atsakingas u1, biudZetiniais metais numatomq pirkti Perkandiosios

organizacijos reikmems reikalingq darbq, prekiq ir paslaugq plano sudarym4 ir jo paskelbim4.

UZ pirkimg vykdym4 naudojantis centrin6s perkaniiosios organizacijos elektroniniu

katalogu atsakingas asmuo - Perkandiosios organizacijos direktoriaus paskirtas darbuotojas(-ai),

kuriam(-iems) vie5oji istaiga Centrine projektq valdymo agenttira, atliekanti centrines perkandiosios

organizacijos (toliau - CPO) funkcijas, suteikia prisijungimo duomenis prie elektroninio katalogo

CPO.ltrM (toliau - CPO elektroninis katalogas).

6. Kitos Tvarkos apra5e vartojamos pagrindines s4vokos yra apibreLtos Vie5qjq pirkimq

istatyme, kituose pirkimus reglamentuojandiuose teises aktuose.

7. Pasikeitus Tvarkos apra5e minimiems teises aktams ir rekomendacinio pobiidZio

dokumentams, taikomos aktualios tq teises aktq ir rekomendacinio pobtidZio dokumentq redakcijos

nuostatos.



rr. vrEsuJv PTRKIMU VTDAUS KONTROLES ORGANTZAVTMAS

8. UZ Vie5qiq pirkimq istatymo ir kitq vie5uosius pirkimus reglamentuojandiq teises aktq

laikym4si atsako Perkandiosios organizacijos direktorius ir vie5uosiuose pirkimuose dalyvaujantys

Perkandiosios organizacijos darbuotojai. UZ perkandiosios organizacijos atliekamus vie5uosius

pirkimus atsako Perkandiosios organizacijos direktorius ir vie5uosiuose pirkimuose dalyvaujantys

Perkandiosios organizacijos atsakingi darbuotojai.

9. Kad bEtq laikomasi vie5uosius pirkimus reglamentuojandiq teises aktq, Perkandioji

organizacija isigytq reikalingq prekiq, paslaugq ar darbq, racionaliai naudotq tam skirtas le5as,

pirkimq planavimo, organizavimo ir metodines pagalbos, CVP IS administravimo, pirkimq vykdymo

naudojantis CPO elektroniniu katalogu, ne5ali5kumo deklaracijq ir konfidencialumo pasiZadejimo

registro tvarkymo funkcijas atlieka Perkandiosios organizacijos uZ pirkimq organizavim4 ir prieZiiir4

atsakingas asmuo arba VieSojo pirkimo komisija. NeSali5kumo deklaracijg ir konfidencialumo

pasiZadejimo formos rengiamos pagal Sio Tvarkos apra5o 1 - 2 prieduose pateiktas formas.

10. Perkandiosios organizacijos pirkimq procese ir vidaus kontroles sistemoje dalyvaujantys

asmenys:

10.1. asmuo, atsakingas uZ pirkimq planavimq;

10.2. asmuo, atsakingas uZ pirkimq organizavim4 ir jo prieZiiir4;

10.3. pirkimq iniciatorius ir (arba) organizatorius;

10.4. CVP IS administratorius;

10.5. asmuo, atsakingas uZ pirkimq vykdymq naudojantis CPO elektroniniu katalogu;

10.6. asmenys, atsakingi uZ pirkimo dokumentq ir pirkimo sutardiq registrq tvarkym4.

I l. Perkandiosios organizacijos atliktq pirkimq dokumentq registravimas ir saugojimas:

11.1. Planavimo ir pasirengimo pirkimams dokumentai, pirkimo dokumentai, parai5kos,

pasi[lymai bei jq nagrinejimo ir vertinimo dokumentai, Komisijos sprendimq priemimo, derybq,

dialogo ar kiti protokolai, susira5inejimo su tiekejais dokumentai, kiti su pirkimu 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.

11.2. Perkandioji organizacija turi dokumentais pagristi atliekamo pirkimo (iskaitant kai

pirkimas atliekamas elektroninemis priemonemis) eig4.

12. Sio Tvarkos apra5o 11 punkte nurodyti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos

dokumentq ir archyvq istatymo nustatyta tvarka.



III. VIESUJU PIRKIMU PLANAVIMAS

13. Planuojant Perkandiosios organizacijos vieduosius pirkimus sudaromas planuojamq

vykdyti einamaisiais biudZetiniais metais Perkandiosios organizacijos vie5qjq pirkimq planas (toliau

- Pirkimq planas).

14. Pirkimq planq pagal Sio Tvarkos apra3o 3 priede pateikt4 form4 rengia Perkandiosios

organizacijos uZ pirkimq planavim4 atsakingas asmuo. Pirkimq planas tvirtinamas Perkandiosios

organizacij os direktoriaus isakymu.

15. Pirkimq planas rengiamas atsiZvelgiant i Perkandiosios organizacijos biudZetiniams

metams pagal finansavimo programas sudarytus i5laidq planus.

16. Pirkimq planas turi bUti parengtas ir patvirtintas iki kiekvienq kalendoriniq metq vasario

28 dienos. Taip pat kiekvienais metais Perkandiosios organizacijos vadovo paskirtas asmuo

atsakingas uZ viesqfq pirkimq planavim4 ne veliau kaip iki kovo l5 dienos, o patikslinus einamqjq

metq Pirkimq plan4 - ne veliau kaip per 5 darbo dienas po patikslinimo, Centrineje vieSqjq pirkimq

informacineje sistemoje skelbia tais metais planuojamq atlikti vie5qjq pirkimq suvesting, kurioje

nurodo pavadinimq, adres4, kontaktinius duomenis, pirkimo objekto pavadinimq ir kodq, numatomq

kieki ar apimti (eigu imanoma), numatom4 pirkimo pradLiq, pirkimo biid4, ketinamos sudaryti

pirkimo sutarties trukmg. VieBqjq pirkimq suvestine skelbiama Vielqfq pirkimq tarnybos nustatyta

tvarka.

17. Pirkimai Perkandiojoj e organizacijoje gali biiti atliekami ir iki Pirkimq plano

patvirtinimo, juos suderinus su Perkandiosios organizacij os direktoriumi.

18. Pirkimq plano patikslinimq organizuoja Perkandiosios organizacijos direktoriaus

paskirtas asmuo, atsakingas uZ vie5qjq pirkimq planavim4, kartu su uZ finansq apskait4 atsakingu

Perkandiosios organizacijos vyriausiuoju buhalteriu. Pirkimq planas tikslinamas vien4 kart4 per

menesi, i5skyrus atveji, kai konkretaus pirkimo, kuris Pirkimq plane nebuvo numatytas, numatoma

verte vir5ija 3 000 eurq be pridetines vertes mokesdio (PVM).

19. Metq ketvirdiui pasibaigus, iki kito ketvirdio pirmojo menesio 15 dienos Perkandiosios

organizacijos direktoriaus paskirtas asmuo atsakingas uZ vie5qjq pirkimq planavimq atlieka Pirkimq

plano vykdymo analizg ir parengia ketvirdio Perkan6iosios organizacijos vie5qjq pirkimq plano

vykdymo ataskait4, kuriq pateikia Perkandiosios organizacijos vadovui.

20.rJi, Pirkimq plano vykdym4 atsako Perkandiosios organizacijos pirkimq iniciatoriai ir

organizatoriai, kurie pagal jq veiklos sridiai priskirt4 kompetencij4 atlieka pirkimus, uZ Sio plano

vykdymo kontrolg * Vie5qjq pirkimq komisija. Viesqiq pirkimq planavim4 ir patvirtinto Pirkimq



plano vykdym4 koordinuoja Perkandiosios organizacijos direktoriaus igaliotas asmuo - ui pirkimq

organizavim4 ir prieZitir4 atsakingas asmuo.

IV. VIESUJV PIRKIMV INICIJAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS

21. Perkandiosios organizacijos vie5iesiems pirkimams organizuoti ir atlikti Perkandiosios

organizacijos direktoriaus isakymu:

21.1. sudaroma Perkandiosios organizacijos vieSqjq pirkimq komisija (toliau - Komisija)

organizuoti ir atlikti tarptautinius vie5uosius pirkimus ir supaprastintus vie5uosius pirkimus;

21.2, sudaroma Perkandiosios organizacijos Komisija organizuoti ir atlikti supaprastintus

maZos vertes vieSuosius pirkimus (kai konkrediq prekiq arpaslaugq numatomo pirkimo verte yra nuo

30 000 Eur be PVM iki 58 000 Eur be PVM, o konkrediq darbq numatomo pirkimo verte yra nuo 30

000 Eur be PVM iki 145 000 Eur be PVM) ir Perkandiosios organizacijos pagal darbo sutarti

dirbandiq darbuotojq mokymo paslaugq vie5uosius pirkimus, kai atitinkamq metq numatomo pirkimo

verte yra 58 000 Eur be PVM arba didesne;

21.3. paskiriami Perkandiosios organizacijos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

(toliau - Pirkimq organizatoriai), organizuoti ir atlikti supaprastintus maZos vertes vie5uosius

pirkimus (kai konkrediq prekiq, paslaugq ar darbq numatomo pirkimo verte maZesne kaip 30 000 Eur

be PVM) ir Perkandiosios organizacijos pagal darbo sutarti dirbandiq darbuotojq mokymo paslaugq

viesuosius pirkimus, kai atitinkamq metq numatomo pirkimo verte yra maZesne kaip 58 000 Eur be

PVM.

22. Perkandiosios organizacijos vadovas gali pavesti pirkim4 atlikti Komisijai,

neatsiZvelgdamas iTvarkos apra5o 2l.2ir 21.3 punktuose numatytas vertes, ir aplinkybes.

23. MaLos vertes pirkimq proced[roms, pagal preliminariq sutarti atliekamoms tiekejq

varZymosi proceduroms gali bUti sudaryta Komisija, nustatomos jai uZduotys bei suteikiami visi

igaliojimai toms uZduotims atlikti.

24. Komisija vie5uosius pirkimus atlieka tiesiogiai taikydama VieSqjq pirkimq istatymo ir

susijusiq teises aktq nuostatas bei vadovaudamasi Perkandiosios organizacijos direktoriaus isakymu

patvirtintu Komisij os darbo reglamentu.

25. Pirkimq organizatoriai viesuosius pirkimus atlieka MaZos vertes vie5qjq pirkimq tvarkos

apra5o, patvirtinto 2017 m. birZelio 28 d. Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus isakymu Nr. 1S'97

,,Del maZos vertes pirkimq tvarkos apra5o patvirtinimo" nustatyta tvarka.

26. VieSuosius pirkimus inicijuoja Perkandiosios organizacijos Pirkimq plane nurodytas

Perkandio s ios organizacij o s darbuotoj as (toliau - P irkimo iniciatorius).



27. Yie(ajam pirkimui inicijuoti Pirkimo iniciatorius rengia parai5kq vie5ajam pirkimui

atlikti (toliau - Parai5ka). Pirkimams, kuriq numatoma verte yra maZesne nei 3 000 Eur be PVM, ir

pirkimams, vykdomiems naudojantis elektroniniu katalogu CPO.LT, parai5kos priedas nerengiamas,

tadiau Parai5koje turi b[ti nurodomos pageidaujamos prekiq, paslaugq ar darbq savybes, jq kiekiai,

pasifllymq vertinimo kriterijus, gali bEti nurodomas siiilomq kviesti tiekejq s4ra5as, kita svarbi

informacija. Parai5kos forma pateikiama Tvarkos apraSo 6 priede.

28. Pirkimo iniciatorius, rengdamas Parai5k4:

28.1. turi pagal galimybes taikyti aplinkos apsaugos kriterijus, igyvendinti energijos

vartojimo efektyvumo reikalavimus;

28.2. privalo nurodyti, ar prekes, paslaugos ar darbai isigyjami naudojantis vieSosios istaigos

CPO LT, atliekandios centrines perkandiosios organizacijos funkcijas, elektroniniu katalogu

CPO.LT, jei Siame kataloge sililomos prekes, paslaugos ar darbai atitinka Perkandiosios organizacijos

poreikius ir pirkimo negalima atlikti efektyvesniu budu racionaliai naudojant tam skirtas le5as.

Pirkimo iniciatoriaus pasira5ytas sprendimas nevykdyti si[lomq prekiq, paslaugq ar darbq

pirkimo naudojantis elektroniniu katalogu privalo btiti motyvuotas ir pateikiamas kartu su ParaiSka.

Sprendim4 pagrindZiantis dokumentas privalo buti saugomas kartu su kitais pirkimo

dokumentais Vie5qjq pirkimq istatymo nustat5rta tvarka;

28.3. nurodo, kad prekes, paslaugos ar darbai bus isigyjami i5 Vie5qjq pirkimq istatymo 23

ar 24 straipsniuose nurodytq imoniq.

29. Kai Pirkimo iniciatorius ir Pirkimq organizatorius yra skirtingi asmenys, rengdamas

Parai5k4 Pirkimo iniciatorius konsultuojasi su planuojamo Pirkimo organizatoriumi, prireikus gali

pasitelkti specialistus - dalyko Zinovus konsultuoti klausimu, kuriam reikia specialiq Ziniq.

30,U?pirkimq verdiq apskait4 atsako pirkimq organizatorius, uZ pirkimo vertg ir pasirinkt4

galim4 pirkimq biid4 atsako pirkimq vykdytojas (Pirkimq organizatorius arba Komisija).

31. Pirkimo iniciatorius ir Pirkimq organizatorius pasiraSo ParaiSkq. Parai5ka derinama su

uZ Perkandiosios organizacijos finansq apskaitq atsakingu asmeniu - vyriausiuoju buhalteriu. Jo viza

rei5kia, kad pirkimas vykdomas pagal Pirkimq plan4 ir pirkimui yra le5q.

32. Pirkimq organizatorius vieSojo pirkimo procediiras pradeda po to, kai Perkandiosios

organizacijos direktorius patvirtina ParaiSk4 ir j4 Pirkimqorganizatorius uZregistruoja.

33. ParaiSkos saugomos su visais pirkimo dokumentais.

34. Komisij a arbaPirkimq organizatorius, gavg ParaiSkq, ne veliau kaip per l0 darbo dienq

Centrineje viesqjq pirkimq informacineje sistemoje skelbia (atliekant supaprastintus maZos vertes

vie}uosius pirkimus gali skelbti) pirkimq techniniq specifikaoijq projektus. Techniniq specifikacijq

projektai, jq pakeitimai, patikslinimai ir papildymai skelbiami ne veliau kaip 5 darbo dienos iki



numatomo pirkimo pradZios. Paskelbtuose techniniq specifikacijq projektuose gali biiti taisomos

technines ar gramatines klaidos, neatsiZvelgiant i pirkimo pradZios momentq, jeigu Sie taisymai

netures esmines itakos pirkimo objektui ar tiekejq suinteresuotumui.

Techniniq specifikacijq projektai skelbiami ir del paskelbtq techniniq specifikacijq projektq

gautos pastabos ir pasitilymai nagrinejami ir ivertinami Vie5qjq pirkimq tarnybos nustatyta tvarka.

35. Komisij aarbaPirkimq organizatorius (ei Pirkimq organizatorius atlieka apklaus4 ra5tu)

parengia pirkimo s4lygas:

35.1. ne veliau kaip per 15 darbo dienq (prireikus 5i terminq Komisijos pirmininkas gali

pratgsti) nuo technines specifikacijos projekto paskelbimo dienos;

35.2. ne veliau kaip per 15 darbo dienq nuo Parai5kos uZregistravimo perkandiosios

organizacijos korespondencijos registravimo informacineje sistemoje dienos, jeigu technines

specifikacijos projektas nebuvo skelbtas.

36. Jeigu Parai5koje nurodyta nei5sami informacija apie pirkimo objekt4, pirkimo

vykdytojas (Pirkimq organizatorius, Komisija) turi teisg pareikalauti Pirkimo iniciatoriaus j4

patikslinti ra5tu. Informacija turi btiti patikslinta ra3tu ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo

reikalavimo patikslinti informaoijq gavimo dienos.

V. PIRKIMO VYKDYMAS

37. Perkandiosios organizacijos direktoriui priemus sprendim4 pavesti pirkimo procediiras

atlikti Komisijai:

38.1. Komisija:

3 8.1 . 1 . parenka pirkimo b[d4:

38.1.2.pirkimo skelbimus skelbia vadovaudamasi Viesqjq pirkirnq istatymo antrame skyriuje

ir Vieiqjq pirkimq tarnybos priimtuose teises aktuose nustatytais reikalavimas;

38. I .3. parengia pirkimo dokumentus;

38.1,4. Komisija ar Pirkimo organizatorius, atlikg pirkimo procedlras, jeigu nebuvo parengtas

sutarties projektas kaip pirkimo dokumentq sudetine dalis, parengia pirkimo sutarties projekt4 ir

organizuoja sutarties pasira5ymq. Jei pirkirno sutafties projektas teikiamas kaip pirkimo dokumentq

dalis, tai pirkimo sutarties projektas suderinamas nustatyta tvarka iki pirkimo dokumentq

patvirtinimo.

38.2. Vielqjq pirkimq tarnybai informavus apie tai, kad skelbimas neatitinka reikalavimq,

Vielo.jo pirkimo komisijos sekretorius ar kitas paskirtas Vie5ojo pirkimo komisijos narys taiso

Viesqjq pirkimq tarnybos nurodytus netikslumus ir, jei reikia, pirkimo dokumentus;



39. Pirkimo proced[rq vykdymo metu atsiradus aplinkybems, kuriq negalima buvo numatyti,

Vie5ojo pirkimo komisija gali inicijuoti pirkimo procediirq nutraukim4.

40. Perkandiosios organizacijos direktoriui priemus sprendim4 pavesti maZos vertes pirkimo

procedfiras atlikti pirkimo organizatoriui :

40. 1 . pirkim o organizatorius :

40.1.1. atlieka maZos vertes pirkimo procedfiras;

40.1.2. pildo maZos vertes pirkimo dokumentus (Tiekejq apklausos paLymq pagal Tvarkos

apra5o 4 priede pateikt4 formq), kai pirkimo verte vir5ija 500 Eur be PVM;

40.2. Tiekejq pretenzijas nagrineja Komisija. Jos darbe dalyvauja Pirkimo organizatorius.

41. Kiekvien4 atlikt4 pirkimq, kuri bUtina registruoti, Pirkimq organizatorius registruoja

pirkimq Lurnale. Jame nurodomi rekvizitai: pirkimo pavadinimas, prekiq, paslaugq ar darbq kodai

pagal BVPZ, pirkimo sutarties arba sqskaitos faktiiros numeris ir sudarymo data bei pirkimo sutarties

trukme (pildoma, kai sudaryta pirkimo sutartis), tiekejo pavadinimas, sudarytos sutarties kaina,

atsiZvelgus i sutartyje numatytus pratgsimus ar numatoma sutarties verte eurais, Vie5qjq pirkimq

istatymo straipsnis, dalis, punktas, kuriuo vadovaujantis pasirinktas pirkimo budas, informacija, ar

pirkimas atliktas pagal Vie5qjq pirkimq istatymo 23 ar 24 straipsniq reikalavimus ir, jei reikia, kita

su pirkimu susijusi informacija.

VI. PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS

42. Atlikus pirkimo procediiras ir priemus sprendimq sudaryti pirkimo sutarti, Komisijos

pirmininkas arba kitas paskirtas Komisijos narys per 5 darbo dienas CVP IS priemonemis informuoja

pirkime dalyvaujandius tiekejus apie nustatytq laimetoj4 ir ketinam4 sudaryti pirkimo sutarti -
pirkimo objektq, numatom4 pirkimo sutarties kain4, laimejusio dalyvio pavadinim4, jo pasirinkimo

prieZastis ir, jeigu Zinoma, pirkimo sutarties isipareigojimq dali, kuriai laimetojas ketina pasitelkti

subrangovus, subtiekejus ar subteikejus nepaZeisdamas konfidencialios informacijos roikalavimq,

i5vardytq Vielqiq pirkimq istatymo 20 straipsnio nuostatose.

43. Galutin! pirkimo sutarties projektq pagal pirkimo dokumentuose pateikt4 projekt4 arba

pagrindines pirkimo sutarties s4lygas parengia Komisija arba maZos vertes pirkimq atveju, kai

pirkimo sutartis sudaroma ra5tu - Pirkimo organizatorius.

44. Komisija ar maZos vertes pirkimq atveju - Pirkimq organizatorius du pirkimo sutarties

egzempliorius, pateikia Perkandiosios organizacijos direktoriui.



VII. PIRKIMO SUTARTIES VYKDYMAS

45. Perkandiosios organizacijos ir tiekejo isipareigojimq vykdymo, pristatymo (atlikimo,

teikimo) terminq laikymosi koordinavimq(organizavim4), taip pat prekiq, paslaugq ir darbq atitikties

pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams stebesen4 atlieka Pirkimq

iniciatorius.

46. Pirkimq organizatorius arba Pirkimq iniciatorius, pastebejgs pirkimo sutarties vykdymo

triikumus ar esant kitoms svarbioms aplinkybems gali kreiptis i Perkandiosios organizacijos

direktoriq, siulydamas taikyti kontrahentui pirkimo sutartyje numatytq prievoliq ivykdymo

uZtikrinimo bud4(-us), taip pat inicijuoti pirkimo sutarties nutraukim4 joje nustatytais pagrindais.

47. Pirkimq organizatorius seka pirkimo sutarties pabaigos dat4.

49. Jeigu pirkimo sutartyje nenumatyta pasirinkimo galimybe ddl jos pratgsimo, o prekiq

tiekimas ar paslaugq teikimas yra bfrtinas Perkandiosios organizacijos funkcijoms atlikti, Pirkimq

organizatorius privalo numatyti jq pirkim4 ateinandiais biudZetiniais metais.

50. Jeigu pirkimo sutartyje numatyta pasirinkimo galimybe del jos pratgsimo, Pirkimq

organizatorius, atsiZvelgEs i pirkimo sutartyje numatytq isipareigojimq laikymqsi ir atlikgs tyrimq

pirkimo sutarties objekto rinkos kainai nustatyti, ivertina pirkimo sutarties pratgsimo tikslingum4.

51. Nustatgs, kad Perkandiajai organizacijai nera naudinga pratgsti galiojandiq pirkimo sutarti,

pirkimq organizatorius einamqjq biudZetiniq metq pabaigoje nauj4jipirkimq itraukia ipirkimq s4ra54

ateinantiems biudZetiniams metams.

52. Nustadius, kad yra tikslinga pratgsti galiojandiq pirkimo sutarti, Pirkimq organizatorius

parengia susitarimo del pirkimo sutarties pratgsimo projekt4 ir suderina ji su vyriausiuoju buhalteriu.

53. Du susitarimo del pirkimo sutarties pratgsimo egzemplioriai teikiami pasira5yti

Perkandiosios organizacijos direktoriui.

54. Perkandiosios organizacijos direktorius, priemgs sprendimq pratgsti pirkimo sutarti,

pasira5o susitarim4 del pirkimo sutarties pratgsimo.

55. Prekiq, paslaugq ar darbq priemimo - perdavimo akt4 pasira5o Pirkimo organizatorius

arba Pirkimq iniciatorius, kuris privalo isitikinti, kad pirkimo objektas, jo techniniai, funkciniai,

kiekybiniai, kokybes reikalavimai atitinka pirkimo sutartyje nustatytas s4lygas, nepaZeisti prievoliq

uZtikrinimo terminai, kitos pirkimo sutartyje nustatytos s4lygos ir prievoles yra ivykdytos tinkamai.

Jei Pirkimo organizatorius arba Pirkimq iniciatorius nustato, kad pirkimo objektas ar jo

techniniai, funkciniai, kiekybiniai, kokybes reikalavimai neatitinka pirkimo sutarlyje nustatytq

s4lygq, priemimo - perdavimo akto nepasira5o ir ra5tu reikalauja i5 tiekejo tinkamo prievoliq

ivykdymo.



56. Tiekejui neivykdZius pirkimo sutartyje nustatytq isipareigojimq, Pirkimo organizatorius

arba Pirkimq iniciatorius teikia siiilymq Perkandiosios organizacijos direktoriui del pirkimo sutarties

nutraukimo ar joje numatytq prievoliq ivykdymo uZtikrinimo bfidq taikymo tiekejui.

YIII. ATASKATTV APIE VTESUOSIUS PTRKIMUS, SKELBTMV APrE PIRKTMO

SUTARdTU SUDARYMA TEIKIMAS, LAIMEJUSIV DALYVTTJ PASIULYMU IR PIRKIMO

surARtrv BEr Ju PAKEITTMU VIESTNTMAS

57. Perkandioji organizacija CVP IS priemonOmis Vielqjq pirkimq tarnybai jos nustatyta

tvarka pateikia visq per kalendorinius metus sudarytq toliau i5vardytq pirkimo sutardiq ataskait4:

57.l.pirkimo sutardiq, kurios buvo sudarytos ZodZiu arba sudarytos po pirkimo, kuriame

pas iiilymas pateiktas Lo dLiu;

57.2. pirkimo sutardiq, kai sutartis buvo sudaryta atliekant pirkimq neskelbiamos apklausos

budu, jeigu jq metu laimejusiu dalyviu nustatytas fizinis asmuo;

57.3. pirkimo sutardiq, kai nebuvo techniniq galimybiq Vie5qiq pirkimq tarnybos nustatyta

tvarka paskelbti laimejusio dalyvio pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties dali. Ataskaita

pateikiama per 30 dienq, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams.

58. Perkandiosios organizacijos direktoriaus igaliotas asmuo (Pirkimq organizatorius)

Centrineje vieSqiq pirkimq informaoineje sistemoje skelbia Viedqiq pirkimq tarnybos direktoriaus

2017 m. birZelio 19 d. isakymu Nr. 1S-91 ,,Del Informacijos vie5inimo Centrineje vieSqjq pirkimq

informacineje sistemoje tvarkos apraSo patvirtinimo" patvirtintame Informacijos vie5inimo

Centrineje vie5qjq pirkimq informacineje sistemoje tvarkos apra5e nurodyt4 informacij4, minetame

apra5e nustatyta tvarka ir terminais.



PATVIRTINTA
Roki5kio Juozo Turno-VaiZganto gimnazijos
direktoriaus 2021m. gruodZio 2 d. isakymu Nr. V-339
1 priedas

Roki Skio Juozo Tumo-VaiZ ganto gimnaziia

(asmens vardas ir pavarde)

NESALISKUMO DEKLARACIJA

d. Nr.
RokiSkis

Bldamas , pasiZadu;
(vieiajame pirkime ar pirkime atliekamq pareigq pavadinimas)

1. Objektyviai, dalyki$kai, be i5ankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visq tiekejq
lygiateisi5kumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripaZinimo ir skaidrumo principais, atlikti
man pavestas pareigas (uZduotis).

2. Nedelsdamas raltu pranesti perkandiosios organizacijos arba perkandiojo subjekto (toliau kartu

- pirkimo vykdytojas) vadovui ar jo igaliotajam atstovui apie galim4 vieSqjq ir privadiq interesq konflikt4,
paai5kejus bent vienai i5 5iq aplinkybiq:

2.1. pirkimo procedtirose kaip tiekejas dalyvauja asmuo, susijgs su manimi santuokos, artimos
giminystes ar svainystes rySiais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;

2.2, aS arba asmuo, susijgs su manimi santuokos, artimos giminystes ar svainystes rySiais:
2.2.1. esu (yra) pirkimo procedtirose dalyvaujandio juridinio asmens valdymo organq narys;

2.2.2. tufii(-i) pirkimo procediirose dalyvaujandio juridinio asmens istatinio kapitalo dali arba

turtiniina5q jame;
2.2.3, gaunu(a) i5 pirkimo procediirose dalyvaujandio juridinio asmens bet kokios r[5ies pajamq;

23, del bet kokiq kitq aplinkybiq negaliu laikytis I punkte nustat)dq principq.

3. Man i5ai5kinta, kad:
3.1. asmenys, susijg su manimi santuokos, artimos giminystes ar svainystes rySiais, yra:

sutuoktinis, seneliai, tevai (iteviai), vaikai (ivaikiai), jq sutuoktiniai, vaikaidiai, broliai, seserys irjqvaikai,
taip pat sutuoktinio tevai, broliai, seserys ir jq vaikai;

3.2. pirkimo vykdytojui gavus pagristos informacijos apie tai, kad galiu biiti patekgs i intereso

konflikto situacij4 ir nenusiSalinau nuo su atitinkamu pirkimu susijusiq sprendimq priemimo, pirkimo

vykdytojo vadovas ar jo igaliotasis atstovas sustabdo mano dalyvavimq su atitinkamu pirkimu susijusiq

sprendimq priemimo procese ar jo 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 ar jo stebdjimo. Jei nustatoma, kad i interosq konflikto

iituacij4 patekau atlikdamas stebetojo funkcijas, pirkimo vykdytojas apie mano atZvilgiu priimt4

sp.endim4 informuoja institucij4 ar !staig4, igaliojusi4 mane stebetojo teisemis dalyvauti vie5ojo pirkimo

komisijos posedZiuose;- 
3.i. turiu uZpildyti privadiq interesq deklaracij4, kaip tai numato Lietuvos Respublikos vie5qjq ir

privadiq interesq derinimo valstybineje tarnyboj e istatymas. 
*

* Sis reikalavimas taikomas vieSojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkandiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti

supaprastintus vieBuosius pirkimui, ir vieBqiq pirkimq procedErose dalyvaujantiems ekspertams nuo 2018 m. sausio I d,

20

(pareigos) (paraias) (vardas ir pavardd)



PATVIRTINTA
RokiSkio Juozo Tumo-VaiZganto gimnazijos
direktoriaus 2021 m. gruodZio 2 d. isakymu Nr. V-339
2 priedas

Roki5kio Juozo Tumo-VaiZganto gimnazija

(asmens vardas ir pavardd, pareigos)

KONFIDENCIALUMO PASIZADEJIMAS

Roki5kis

Biidamas
(pareigq pavadinimas)

l. PasiZadu:
1.1. saugoti ir tik istatymq ir kitq teises aktq nustatytais tikslais ir tvarka naudoti vis4 su

pirkimu susiiusia informaoij4, kuri man taps Zinoma, atliekant pareigas;
(Pr*lgrl P*"dl"l*^)

1..2. man patiketus dokumentus saugoti tokiu btidu, kad tretieji asmenys neturetq galimybes

su jais susipaZinti ar pasinaudoti;
1.3. nepasilikti jokiq man pateiktq dokumentq kopijq.
2.}y'ranLinoma, kad su pirkimu susijusi4 informacijq, kuri4 Vie5qjq pirkimq istatymo ir kitq

su jo igyvendinimu susijusiq teises aktq nuostatos numato teikti pirkimo proced[rose

dalyvaujandioms arba nedalyvaujandioms Salims, galesiu teikti tik ipareigotas pirkimo komisijos ar

perkandiosios organizacijos vadovo ar jo igalioto asmens. Konfidencialiq informacij4 galesiu

atskleisti tik Lietuvos Respublikos istatymq nustatytais atvejais.
3. Man i5ai5kinta, kad konfidencialiq informacij4 sudaro:

3.1. informaoija, kurios konfidenoialum4 nurode tiekejas ir jos atskleidimas nera privalomas

pagal Lietuvos Respublikos teises aktus;
3.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Vie5qiq pirkimq istatymo ir

kitq su jo igyvendinimu susijusiq teises akq nuostatos nenumato teikti pirkimo procedtirose

dalyvaujandioms arba nedalyvaujandioms Salims;

3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prie5tarauja istatymams, daro nuostoliq teisetiems

Saliq komerciniams interesams arba trukdo uZtikrinti s4Zining4 konkurencijq.
4. Esu ispetas, kad, paheidgs 5i pasiZadejim4, turesiu atlyginti Roki5kio Juozo Tumo -

Yai?,ganto gimnazijai ir tiekejams padarytus nuostolius.

(paraias) (vordas ir pavarde)

d.m.20
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PATVIRTINTA
RokiSkio Juozo Tumo-VaiZganto gimnazijos
direktoriaus 2021m, gruodZio 2 d. isakymu Nr. V-339
5 priedas

ROKISKIO JUOZO TUMO - VAIZGANTO GIMNAZIJA

20- BIUDZNTTT TATS METAIS REIKALINGIJ PIRKTI
PREKIV, PASLAUGV IR DARBV SARASAS

20 m. d. Nr.

Rokiikis

Eil.
Nr.

Prek6s,
paslaugos ar

darbo
pavadinimas

Prek6s,
paslaugos ar

darbo trumpas
apibndinimas

Preliminari
vieneriq

finansiniq
metq prek6s,
paslaugos ar

darbo
numatomos

sudaryti
pirkimo
sutarties

apimtis (Eur)

Ketvirtis,
kurio metu
turi buti
isigyta
preke,

suteikta
paslauga ar

atliktas
darbas

Informacija apie
tai, ar yra poreikis

pirkti t4 padi4
prekg, paslaug4 ar

darb4 ilgiau nei
l finansiniams

metams (ieigu taip,
nurodyti konkretg

laikotarpiir
kiekvieng

finansinir; metq
apimtiEur)

Pastabos:

S4ra54 parenge pirkimq iniciatorius:

(pareigos) (paraias) (vardas ir pavardd)



PATVIRTINTA
Roki5kio Juozo Tumo-VaiZganto gimnazijos
direktoriaus 2021 m. gruodZio 2 d. isakymu Nr. V-339

6 priedas

PARAISKA REGISTRUOTA
20 Nr.

ROKISKIO JUOZO TUMO - VAIZGANTO GIMNAZIJA

(Nur o do m a s p ir kim o p av adinimas)

PIRKIMO PARAISKA
20 m. d. Nr.

PILDO PIRKIMU INICIATORIqq
Eil.
Nr.

Kriterijus Reik5m6

1 Pirk mo obiekto pavadinimas

2, Pirkimo objekto apra5ymas (kiekiai, atsiivelgiant i
visq pirkimo sutarties truhng su galimais
pratgsimais) arba Technind specifikacija
oridedama......lapu

J. Pirkimo objekto rfiSis: Prekes

Paslaugos
Darbai

4, Maksimalus pirkimui skirtas leSq dydis fei
pirkimas skaidomas i dalis, - kielcvienai pirkimo

daliai skirtos leSos)

Eurbe PVM

Eur su PVM

5. Finansavimo Saltinis (paZymeti) n Valstyb6s biudieto l65os

(gimnazijos)
r Valstybds biudZeto l05os

(suaugusiqjq ir jaunimo skYrius);
r Valstybds biudZeto l65os (VSf
RokiSkio psichiatrin6s ligonin6s
mokymo skyrius);
tr Savivaldybds biudieto l65os

(gimnazijos);
n Savivaldybds biudZeto l65os

(suaugusiqjq ir jaunimo skYrius);
r Specialiqjg programq l05os

(gimnazijos);
tr Specialiqjq programq l65os

(suaugusigjq ir jaunimo skYrius);
n Kitq programq l65os (NurodYti
programos pavadinimfl;
o Projekto t65os (Nurodyti projekto
pavadinima, numeri);



tr Paramos;
n Kitos (ira5yti).

6. Svarbiausios sutarties savybes (prekiq pristatymo,
paslaugq suteikimo ar darbq atlikimo terminai

(nurodyti terminus dienomis/mdnesiais/metais arba
datq), sutarties pratgsimo galimybes, kainodara,
netesybo s, atsiskaitymo s4lygos). Informac ij a ar

pridodamas sutarties pro.iektas.

7. Biitini minimaliis tiekejq kvalifikacijos
reikalavimai (arba nurodyta, kad kvalifikaciios
r eikalavimai pr ide dami..... lapa)

8. SiDlomq kviesti tiekejq s4ra5as (ieigu apie pirkimq
nebus skelbiama ir tiekeiai yra iinomi).

lf irki*o niriatoriaus pareigos) (paraias) (vardas ir pavardd) (Data)

Suderinta:
Pirkimo konsultantas (ieigu vyko konsultacijos su specialistais)

(pirttimo *iisultanto pareigos) (paraias) (vardas ir pavarde) (Data)

ffinansininko pareigos) (paraias) (vardas ir pavardd)

PILDO VYRIAUSIASIS BUHALTERIS
Eit.
Nr.

Kriterijus
ReikXmO

I
Finansavimas numatytas gimnazijos einamqjq metq

biudZete

Taip
Ne

v t ll:l

PILDO UZ VruSUJU PIRKIMU PLANAVIMA ATSAKINGAS ASMUO

Eil.
Nr.

Kriterijus
Reik5me

1 Pirkimas itrauktas i metini vieSqiq pirkimq plan4
Taip (pirkimo plano eil. Nr..........)
Ne

2. tcoaas pueilBYPZ

Pirkimo vykdytojai
Vie5oio pirkimo komisija
Pirkimu organizatorius

4. Pirkimo bfldas

MaZos vertes skelbiama apklausa

MaZos vertds neskelbiama apklausa

Supaprastintas atviras konkursas

Atviras konkursas

Skelbiamos derybos

5.

Ekonomi5kai naudinsiausio pasitilvmo vertinimo Kainos

kriteriiai: Sqnaudq



Kainos ar s4naudq ir kokybes
santykio

6, Pirkimas vykdomas CVP IS priemonemis
Taip
Ne

7. Pirkimas vykdomas per CPO LT
Taip
Ne

8. Pirkimas vykdomas ne per CPO LT

Kataloge nera galimybes isigyti
pirkimo objekto

Atsisakoma pirkti i5 CPO
b at e i kt as p a sr indim a s )

9. Pateikti pirkimo vykdymui butini dokumentai

Nereikalaujama
Technine specifikacij a

S iiilomi minimaliis kvalifi kacij os

reikalavimai
Sutarties proiektas

Kiti dokumentai

(v i e i1j ry p ir kintq sp e c i alis tas)

TVIRTINU

(vadovo pareigos)

(vardas ir pavarde)

(paraias) (vardas ir pavarde)



PATVIRTINTA
Roki5kio Juozo Tumo-VaiZganto gimnazijos
direktoriaus 2021 m. gruodZio 2 d. isakymu Nr. V-339
7 priedas

ROKISKIO JUOZO TUMO . VAIZGANTO GIMNAZIJA

TVIRTINU

(per kaniio s io s or ganiz ac ij o s
vadovo arba jo jgalioto asmens
pareigq pavadinimas)

(paraias)

(vardas ir pavordd)

MAZoS VERTES TIEKEJU APKLAUSOS PAZYMA

20 m. d. Nr.

DUOMENYS APIE PIRKIMO OBJEKTA
Eit.
Nr.

Kriterijus Reik5m6

1 Pirkimas ivykdytas pagal parai5ka (paraiSkos data ir Nr.)

2. Pirkimo obiekto pavadinimas

^ Informacija apie pirkimo bud4 Neskelbiama apklausa (indLiu)
Neskelbiama apklausa (ra5tu)
Skelbiama apklausa (CVP IS)

4. Pirkimo pradLia (skelb imo paskelbimo
data arba lwietimo pateikimo datq, CVP

IS suteihas pirkimo Nr.)
5. SusipaZinimo su pasifilymais data

DUOMENYS APIE TIEKEJUS I KURIUOS BUVO KREIPTASI

Eil.
Nr.

Tiek6jo pavadinimas
Kontaktai

(Adresas, interneto svetaines, el. paito
adresas. telefono, falao numeris ir kt.)



DUOMENYS APIE PIRKIMO REZULTATUS

Eit.
Nr.

Tiekejo pavadinimas
Pasitilymo kaina

(ikainis). Eur
Pasiulymo

gavimo data
be PVM su PVM

NUSTATYTA PASIULYM
Pasifllymo kaina (ikainis), Eur

Nustatytas laim6jusiu (tiekej o pavadinimas) pasinlymas

Pastabos (pasiillymry atmetimo prieiastys ar kita informaciia)

Pirkimo sutartis bus suda su

(pir kimq or ganiz ator i aus
pareigos)

(paraias) (vardas ir pavarde)


