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Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus
2022 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 1V-16
KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS
KONTROLĖS TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kėdainių kalbų mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės
(toliau – Taisyklės) nustato viešųjų pirkimų (toliau – pirkimai) organizavimo ir vidaus kontrolės
Kėdainių kalbų mokykloje (toliau – Mokykloje) taisykles, kurios apima poreikių formavimą,
pirkimų planavimą, inicijavimą ir pasirengimą jiems, pirkimų vykdymą, viešojo pirkimo–
pardavimo sutarties (toliau – pirkimo sutartis) sudarymą, vykdymą ir jos rezultatų įvertinimą (toliau
– viešųjų pirkimų procesas).
2. Planuodami ir atlikdami pirkimus, vykdydami sutartis ir nustatydami pirkimų kontrolės
priemones, Mokyklos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojas) vadovaujasi
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), jį įgyvendinančiaisiais teisės aktais,
šiomis Taisyklėmis, ir kitais Mokyklos vidaus teisės aktais.
3. Darbuotojai, dalyvaujantys viešųjų pirkimų procese ar galintys daryti įtaką jo
rezultatams, turi užtikrinti, kad vykdant pirkimus būtų laikomasi lygiateisiškumo,
nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų bei siekti, kad
prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai. Pirkimų procese
dalyvaujantys asmenys turi laikytis konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų, siekti strateginių
ir kitų Mokyklos veiklos planų įgyvendinimo bei užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą.
4. Taisyklėmis privalo vadovautis visi Mokyklos darbuotojai, dalyvaujantys Mokyklos
viešųjų pirkimų procese.
5. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
5.1. CVP IS administratorius – Mokyklos darbuotojas, turintis teisę CVP IS tvarkyti
Mokyklos duomenis.
5.2. Pirkimų organizatorius – Mokyklos darbuotojas, kuris Mokyklos nustatyta tvarka
organizuoja ir atlieka mažos vertės viešuosius pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma
Viešųjų pirkimų komisija.
5.3. Pirkimo paraiška – nustatytos formos elektroninis dokumentas, kuriame Pirkimų
organizatorius nurodo pagrindines pirkimo sąlygas ir kitą reikalingą informaciją.
5.4. Pirkimų planas – Taisyklėse nustatyta tvarka parengtas ir Mokyklos direktoriaus
patvirtintas einamaisiais biudžetiniais metais planuojamų vykdyti prekių, paslaugų ir (ar) darbų
pirkimų sąrašas.
5.5. Už pirkimų planavimą, organizavimą ir pirkimų organizavimo priežiūrą atsakingas
asmuo – Mokyklos darbuotojas, kuris rengia einamaisiais biudžetiniais metais numatomų vykdyti
prekių, paslaugų ir (ar) darbų pirkimų planą, rengia ir skelbia šių pirkimų suvestinę, rengia su
pirkimais susijusius vidaus teisės aktus ir užtikrina jų atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojančių
teisės aktų reikalavimams, pildo ir tvarko viešųjų pirkimų registrus, užtikrina nešališkumo
deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymą laiku, įtraukia tiekėjus į nepatikimų tiekėjų
ir melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus, rengia statistinę informaciją apie atliekamus
pirkimus.
5.6. Už sutarčių vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo – Mokyklos darbuotojas, kuris prižiūri
(organizuoja) Mokyklos sudarytose sutartyse numatytų įsipareigojimų vykdymą, pristatymo
(atlikimo, teikimo) terminų laikymąsi, prekių, paslaugų, darbų atitiktį sutartyse numatytiems
kokybiniams ir kitiems reikalavimams, taip pat inicijuoja ir teikia siūlymus dėl pirkimo sutarčių
pratęsimo, keitimo, nutraukimo, teisinių pasekmių tiekėjui, nevykdančiam arba netinkamai
vykdančiam sutartyje nustatytus įsipareigojimus, taikymo, skelbia sutartis ir jų pakeitimus.
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5.7. Už sutarčių saugojimą atsakingas asmuo – Mokyklos darbuotojas, kuris saugo sutarčių
ir jų pakeitimų originalus iki sutarties įvykdymo ir organizuoja šių dokumentų perdavimą į archyvą.
6. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos yra apibrėžtos VPĮ ir kituose viešuosius pirkimus
reglamentuojančiuose teisės aktuose.
7. Mokykloje sudaromi ir tvarkomi su viešaisiais pirkimais susiję registrai:
7.1. pirkimo paraiškų registras – elektroninis registras, kuriame registruojamos Pirkimo
paraiškos (1 priedas);
7.2. pirkimų registras – elektroninis registras, kuriame registruojami visi Mokyklos atlikti
pirkimai (3 priedas);
7.3. konfidencialumo pasižadėjimų (5 priedas) ir nešališkumo deklaracijų (6 priedas)
registras – elektroninis registras, kuriame registruojamos Mokyklos darbuotojų, Pirkimų
organizatoriaus, Viešųjų pirkimų komisijos narių, ekspertų, stebėtojų, dalyvaujančių pirkimo
procedūrose ar galinčių daryti įtaką jos rezultatams, pasirašytos nešališkumo deklaracijos.
8. Elektroninių registrų kopijos turi būti saugomos išorinėje duomenų talpykloje (google
diske ar kitoje saugykloje debesyje) ir prieinamos atsakingiems darbuotojams bei išorinei kontrolei.
II SKYRIUS
PIRKIMŲ PROCESE DALYVAUJANTYS ASMENYS IR JŲ FUNKCIJOS
9. Už VPĮ ir kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų laikymosi užtikrinimą
Mokykloje yra atsakingas Mokyklos direktorius.
10. Mokyklos darbuotojai, dalyvaujantys pirkimų ir vidaus kontrolės procese:
10.1. Už pirkimų planavimą, organizavimą ir pirkimų organizavimo priežiūrą atsakingas
asmuo;
10.2. Pirkimų organizatorius;
10.3. Viešųjų pirkimų komisija;
10.4. Už sutarčių vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo;
10.5. Už sutarčių saugojimą atsakingas asmuo;
10.6. CVP IS administratorius.
11. Viešųjų pirkimų komisija vykdo pirkimus, kai numatomos sudaryti pirkimo sutarties
vertė lygi arba didesnė kaip 10000 Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), jeigu
Mokyklos direktorius nenusprendžia kitaip.
12. Atsižvelgiant į pirkimų apimtį ir pobūdį, direktoriaus įsakymu gali būti paskirti keli
Pirkimų organizatoriai ar sudaryta Viešųjų pirkimų komisija vienam ar keliems pirkimams arba
nuolatinė Viešųjų pirkimų komisija Mokyklos direktoriaus nustatytam laikotarpiui.
13. Viešųjų pirkimų komisija veikia Mokyklos vardu pagal jai nustatytas užduotis ir
suteiktus įgaliojimus ir yra atskaitinga Mokyklos direktoriui, vykdo tik rašytines užduotis ir
įpareigojimus.
14. Jeigu pirkimo objektas yra sudėtingas, o pasiūlymams nagrinėti ir vertinti reikia specialių
žinių, Mokyklos direktoriaus sprendimu gali būti kviečiami ekspertai konsultuoti klausimu, kuriam
reikia specialių žinių, ir (ar) tiekėjų pateiktiems pasiūlymams nagrinėti. Konsultacijos su ekspertais
turi vykti nepažeidžiant tiekėjų konkurencijos, nediskriminavimo ir skaidrumo principų.
15. Prieš pradėdami vykdyti jiems nustatytas funkcijas, Pirkimų organizatorius, Viešųjų
pirkimų komisijos nariai, ekspertai, stebėtojai, dalyvaujantys pirkimo procedūrose ar galintys daryti
įtaką jos rezultatams, turi pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.
Nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus darbuotojai turi atnaujinti (pasirašyti
naujus) ne rečiau, kaip vieną kartą per metus. Pirkimų organizatorius, Viešųjų pirkimų komisijos
nariai ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, prieš pradėdami vykdyti jiems
nustatytas funkcijas, turi užpildyti arba atnaujinti privačių interesų deklaracijas, kaip tai nurodyta
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme.
16. Mokykla prekes, paslaugas ir darbus, vadovaudamasi VPĮ 82 straipsniu, privalo įsigyti
naudodamasi centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) atlikta pirkimo procedūra ar
sudaryta preliminariąja sutartimi kai:
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16.1. pirkimo sutarties vertė lygi arba didesnė kaip 10 000 Eur be PVM;
16.2. numatomos įsigyti prekės, paslaugos ar darbai atitinka Mokyklos poreikius ir Mokykla
negali prekių, paslaugų ar darbų įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas.
17. Siūlymą pirkti per CPO arba iš jos Mokyklos direktoriui gali teikti Pirkimų
organizatorius arba Viešųjų pirkimų komisija, tačiau nusprendus pirkimo nevykdyti per / iš CPO,
siūlymą teikiantis subjektas privalo motyvuoti savo sprendimą.
18. Už pirkimų planavimą, organizavimą ir organizavimo priežiūrą atsakingo asmens
funkcijos ir atsakomybė:
18.1. rengia Pirkimo paraiškas;
18.2. rengia ir teikia Mokyklos direktoriui tvirtinti Mokyklos einamųjų biudžetinių metų
pirkimų planą ir jo pakeitimus, skaičiuoja numatomų pirkimų vertes ir parenka pirkimo būdus;
18.3. CVP IS pildo metines pirkimų ataskaitas pagal VPĮ 96 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir 3
dalies reikalavimus, teikia jas Viešųjų pirkimų tarnybai;
18.4. rengia viešųjų pirkimų organizavimo taisykles;
18.5. rengia vidaus teisės aktus ir (ar) kitus dokumentus, susijusius su pirkimais;
18.6. atlieka Mokyklos vidaus dokumentų, susijusių su pirkimais, tarp jų ir pirkimų
organizavimo taisyklių atitikties galiojantiems teisės aktams, stebėseną ir, esant poreikiui, rengia jų
pakeitimus, derina ir teikia tvirtinti Mokyklos direktoriui;
18.7. vykdo pirkimų inicijavimo, sutarčių galiojimo pabaigos terminų, kitos informacijos,
privalomos skelbti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka, paskelbimo priežiūrą;
18.8. pildo ir tvarko šių Taisyklių 7 punkte nurodytus registrus;
18.9. registruoja sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus;
18.10. saugo viešųjų pirkimų dokumentus;
18.11. pagal poreikį kaupia ir rengia statistinę informaciją apie Mokykloje atliktus ir
atliekamus viešuosius pirkimus.
19. Pirkimų organizatoriaus funkcijos ir atsakomybė:
19.1. vykdo pirkimus;
19.2. rengia pirkimo dokumentus, ir, jei reikalinga, siūlo papildomus kvalifikacijos ir
techninės specifikacijos reikalavimus;
19.3. pirkimo procedūrų vykdymo metu, atsiradus aplinkybėms, kurių nebuvo galima
numatyti, gali inicijuoti pirkimo procedūrų nutraukimą teikdamas tarnybinį pranešimą Mokyklos
direktoriui;
19.4. per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo arba jų
pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo, pirkimo sutartį ir laimėjusį pasiūlymą skelbia
CVP IS.
20. Mokyklos viešųjų pirkimų komisija dirba pagal Viešųjų pirkimų komisijos darbo
reglamentą.
21. Už sutarčių vykdymo priežiūrą atsakingo asmens funkcijos ir atsakomybė:
21.1. prižiūri Mokyklos sudarytose pirkimo sutartyse numatytų jos įsipareigojimų vykdymą
ir pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų bei prekių, paslaugų ir darbų atitikties pirkimo sutartyse
numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams laikymąsi;
21.2. pasirašo prekių, paslaugų ir (ar) darbų priėmimo–perdavimo aktus, taip
patvirtindamas, kad neturi pretenzijų dėl gautų prekių ar suteiktų paslaugų ar darbų.
21.3. darbo kaitos atveju perduoda prižiūrimų sutarčių vykdymo dokumentus Mokyklos
direktoriaus paskirtam darbuotojui.
22. Už sutarčių saugojimą atsakingo asmens funkcijos ir atsakomybė: saugo pasirašytų ir
užregistruotų sutarčių ir jų pakeitimų originalus.
23. CVP IS administratoriaus funkcijos ir atsakomybė: atsako už duomenų apie Mokyklą
aktualumą ir teisingumą.
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III SKYRIUS
PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS PROCEDŪROS
24. Už pirkimų planavimą, organizavimą ir pirkimų organizavimo priežiūrą atsakingas
darbuotojas rengia Mokyklos Pirkimų plano projektą:
24.1. priskiria prekėms, paslaugoms ir darbams BVPŽ kodus pagal Bendrąjį viešųjų
pirkimų žodyną.
24.2. įvertina galimybę pirkimą atlikti CVP IS priemonėmis.
25. Už pirkimų planavimą, organizavimą ir pirkimų organizavimo priežiūrą atsakingas
darbuotojas suderina parengtą Pirkimų plano projektą su vyr. buhalteriu ir iki gruodžio 31 d. jį
pateikia Mokyklos direktoriui.
26. Pirkimų planas (2 priedas) gali būti keičiamas, jeigu dėl nenumatytų aplinkybių iškyla
poreikis ypač skubiai vykdyti pirkimą, arba kai konkretaus pirkimo metu keičiasi informacija, kuri
apie šį pirkimą nurodyta Pirkimų plane.
27. Pirkimų organizatorius užpildo Pirkimo paraišką.
28. Mokyklos direktoriui priėmus sprendimą pavesti pirkimo procedūras atlikti Viešųjų
pirkimų komisijai, Viešųjų pirkimų komisija:
30.1. parenka pirkimo būdą;
30.2. rengia ir tvirtina pirkimo dokumentus;
30.3. priima sprendimą dėl pirkimo procedūrų nutraukimo, jeigu pirkimo procedūrų
vykdymo metu atsirado aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti.
29. Mokyklos direktoriui priėmus sprendimą pavesti mažos vertės pirkimo procedūras
Pirkimų organizatoriui, jis:
31.1. parenka pirkimo būdą;
31.2. rengia pirkimo dokumentus;
31.3. atliekant mažos vertės neskelbiamus pirkimus pildo Tiekėjų apklausos pažymą (4
priedas).
31.4. Tiekėjų apklausos pažyma nepildoma tais atvejais, kai atliekamas mažos vertės
neskelbiamas pirkimas ir apklausiamas vienas tiekėjas, įsigyjant prekes, paslaugas ar darbus jų
prekybos vietoje, kai numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 3000 Eur be
PVM, taip pat jei pirkimas buvo vykdytas per CPO elektroninį katalogą. Įvykęs pirkimas
užregistruojamas pirkimų registre, o jį pagrindžiantis dokumentas – prekių, paslaugų ar darbų
priėmimo–perdavimo aktas, sąskaita faktūra ar kiti buhalterinės apskaitos dokumentai arba pirkimo
sutartis – saugomi prekių, paslaugų ir darbų el. aplanke;
31.5. jeigu Pirkimų organizatoriui nepavyksta suderinti Tiekėjų apklausos pažymos, galutinį
sprendimą priima Mokyklos direktorius.
30. Pirkimo sutartyje numatoma, kad paslaugų suteikimo, prekių pristatymo ar darbų
atlikimo faktas ir turinys yra grindžiamas priėmimo–perdavimo aktu ir (ar) kitais teisės aktuose ar
pirkimo sutartyje numatytais dokumentais.
31. Galutinį pirkimo sutarties projektą pagal pirkimo dokumentuose pateiktą projektą arba
pagrindines pirkimo sutarties sąlygas, atliekant mažos vertės pirkimus parengia už pirkimų
planavimą, organizavimą ir pirkimų organizavimo priežiūrą atsakingas darbuotojas.
32. Pirkimo sutartį pasirašo Mokyklos direktorius.
33. Mokyklos ir tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, pristatymo (atlikimo, teikimo)
terminų laikymosi koordinavimą, taip pat prekių, paslaugų ir darbų atitikties pirkimo sutartyse
numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams stebėseną užtikrina darbuotojas, atsakingas už
sutarčių vykdymo priežiūrą.
34. Už sutarčių vykdymo priežiūrą atsakingas darbuotojas, pastebėjęs pirkimo sutarties
vykdymo trūkumus ar atsiradus kitoms sutarties vykdymui svarbioms aplinkybėms, privalo raštu
kreiptis į Tiekėją prašydamas ištaisyti trūkumus. Tais atvejais, kai yra teisinis pagrindas taikyti
Tiekėjui pirkimo sutartyje numatytus prievolių užtikrinimo būdus (delspinigiai, baudos, kt.) ir
(arba) inicijuoti pirkimo sutarties nutraukimą joje nustatytais pagrindais. Už sutarčių vykdymo
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priežiūrą atsakingas darbuotojas parengia dėl to pranešimą Tiekėjui, kurį pasirašo Mokyklos
direktorius.
35. Mokyklos direktoriui priėmus sprendimą nutraukti pirkimo sutartį, Už sutarčių
vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo parengia pirkimo sutarties nutraukimo dokumentus.
36. Visais atvejais, kai vykdant sudarytą sutartį atsiranda poreikis keisti tam tikras pirkimo
sutartyje nustatytas sąlygas, tokį pakeitimą inicijuoja už sutarčių vykdymo priežiūrą atsakingas
darbuotojas.
37. Už sutarčių vykdymo priežiūrą atsakingas darbuotojas privalo įsitikinti, kad pirkimo
objektas, jo techniniai, funkciniai, kiekybiniai, kokybės reikalavimai atitinka pirkimo sutartyje
nustatytas sąlygas, nepraleisti prievolių įvykdymo terminai, kitos pirkimo sutartyje nustatytos
sąlygos ir prievolės yra įvykdytos tinkamai. Už sutarčių vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo
pasirašo priėmimo–perdavimo aktą ar kitą paslaugų suteikimą, prekių pristatymą ar darbų atlikimą
pagrindžiantį dokumentą, jei toks numatytas, tik tokiu atveju, jei neturi pretenzijų ar pastabų dėl
Mokyklai pristatytų prekių, suteiktų paslaugų ar atliktų darbų.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
38. Pasibaigus sutarčiai atsakingi darbuotojai organizuoja pirkimų dokumentų saugojimą.
39. Visi su pirkimų organizavimu, vykdymu ir vidaus kontrole susiję dokumentai saugomi
VPĮ 97 straipsnyje nustatyta tvarka.
_________________________

Kėdainių kalbų mokyklos
viešųjų pirkimų organizavimo ir
vidaus kontrolės taisyklių
1 priedas
PIRKIMO PARAIŠKA

Eil.
Nr.

Paraiškos data

Pirkimo objekto
pavadinimas

Pirkimo
objekto
kodas
(BVPŽ)

Trumpas
pirkimo
objekto
aprašymas

Planuojama maksimali
sutarties / pirkimo
vertė (Eur)

Lėšų
šaltinis

Pirkimo
sutarties
trukmė

Siūlymas dėl
vertinimo.
Ekonomiškai
naudingiausias
pasiūlymas pagal:
(Kainos ar sąnaudų ir
kokybės santykį;
gyvavimo ciklo
sąnaudas; kainą)

Direktoriaus
viza/sprendimas

Kėdainių kalbų mokyklos
viešųjų pirkimų organizavimo ir
vidaus kontrolės taisyklių
2 priedas
PIRKIMŲ PLANAS

Eil.
Nr.

Prekės, paslaugos, darbo
pavadinimas

BVPŽ kodas

Numatomų
įsigyti prekių
kiekiai,
paslaugų, darbų
apimtys

Ketinamos
sudaryti
sutarties trukmė

Planuojamo
viešo pirkimo
vertė eurais
(be PVM)

Planuojamo
viešo pirkimo
vertė eurais
(su PVM)

Pirkimo būdas

Pirkimo
organizatorius

Kėdainių kalbų mokyklos
viešųjų pirkimų organizavimo ir
vidaus kontrolės taisyklių
3 priedas
PIRKIMŲ REGISTRAS

Eil.
Nr.

Pirkimo objekto
pavadinimas /
sutarties
pavadinimas

Pirkimo
tipas
(prekės,
paslaugos,
darbai)

Pagrindinis
pirkimo
objekto kodas
pagal BVPŽ

Pirkimo
būdas

Pirkimo Nr.,
pirkimo būdo
pasirinkimo priežastys

Pirkimo
sutarties Nr. /
sąskaitos
faktūros Nr.

Tiekėjo
pavadinimas,
įmonės kodas

Sutarties
sudarymo
data

Sutarties
trukmė /
numatoma
sutarties
įvykdymo
data

Sutarties
kaina, Eur

Kėdainių kalbų mokyklos
viešųjų pirkimų organizavimo ir
vidaus kontrolės taisyklių
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TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA
Pakviesti tiekėjai

Eil.
Nr.

Pažymos
data

Pirkimo
būdas

Pasiūlymų
vertinimo
kriterijus

Ar pirkimas
atliktas CVP
IS
priemonėmis
(taip/ne)

Pavadinimas,
įmonės kodas

Kvietimo
pateikimo
būdas

Pasiūlymus pateikę tiekėjai

Kvietimo
pateikimo
data

Pavadinimas,
įmonės kodas

Pasiūlymą
pateikusio
asmens
pareigos,
vardas,
pavardė

Pasiūlymo
pateikimo
data ir laikas

Tiekėjo
pasiūlymo
kaina Eur su
PVM

Tiekėjo
siūlomo
pirkimo
objekto
savybės,
darančios
įtaką
pasiūlymo
vertinimui

Pavadinim
as, įmonės
kodas

Tiekėjo
numeris
pasiūlymų
eilėje
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___________________________________________________________________________
(pasižadėjimą pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė)
KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS
20___ m._____________________ d.
Būdamas ____________________________________________________________________________________,
(pareigų, atliekant pirkimo procedūras, pavadinimas)
1. Pasižadu:
1.1. saugoti ir tik įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą su pirkimu susijusią
informaciją, kuri man taps žinoma, atliekant pavestas pareigas (užduotis);
1.2. man patikėtus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar
pasinaudoti;
1.3. neteikti tretiesiems asmenims informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų perkančiųjų subjektų įstatymo (PĮ)
reikalavimams, visuomenės interesams ar pažeistų teisėtus viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių tiekėjų ir (arba)
perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto interesus;
1.4. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų.
2. Man žinoma, kad su pirkimu susijusią informaciją, kurią VPĮ / PĮ ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų
nuostatos numato teikti pirkimo procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims, galėsiu teikti tik įpareigotas
Viešųjų pirkimų komisijos ar perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens.
Konfidencialią informaciją galėsiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.
3. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:
3.1. informacija, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas ir jos atskleidimas nėra privalomas pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus;
3.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos VPĮ / PĮ ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės
aktų nuostatos nenumato teikti pirkimo procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims;
3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prieštarautų VPĮ / PĮ reikalavimams, visuomenės interesams ar pažeistų
teisėtus viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių tiekėjų ir (arba) perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto interesus
arba trukdytų užtikrinti sąžiningą konkurenciją.
4. Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti perkančiajai organizacijai / perkančiajam subjektui ir
tiekėjams padarytus nuostolius.
_____________________________
(vardas, pavardė, parašas)
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________________________________________________________________________________
(Viešojo pirkimo komisiją sudariusios organizacijos pavadinimas)
________________________________________________________________________________
(Viešojo pirkimo komisijos pirmininko, nario ar eksperto vardas ir pavardė, asmens kodas)
VIEŠOJO PIRKIMO ORGANIZATORIAUS, KOMISIJOS PIRMININKO, NARIO AR EKSPERTO
NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA
20__ m. _____________ d. Nr. ______
__________________________
(Vietovės pavadinimas)
Būdamas Viešojo pirkimo _____________________________________________________, pasižadu:
(Organizatoriumi, komisijos pirmininku, nariu, ekspertu)
1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų tiekėjų lygiateisiškumo,
nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti Viešojo pirkimo
_____________________________________________________ pareigas.
(Organizatoriaus, komisijos pirmininko, nario, eksperto)
2. Paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių:
2.1. pirkimo procedūrose kaip tiekėjas dalyvauja asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar
svainystės ryšiais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;
2.2. aš arba asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais:
2.2.1. esu (yra) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens valdymo organų narys,
2.2.2. turiu(-i) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens įstatinio kapitalo dalį arba turtinį įnašą jame,
2.2.3. gaunu(-a) iš pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens bet kokios rūšies pajamų;
2.3. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų, nedelsdamas raštu pranešti apie tai
mane Viešojo pirkimo ________________________________________________ paskyrusios perkančiosios organizacijos
(Organizatoriumi, komisijos pirmininku, nariu, ekspertu)
vadovui ir nusišalinti.
Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: sutuoktinis,
seneliai, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai, vaikaičiai, broliai, seserys ir jų vaikai, taip pat sutuoktinio tėvai,
broliai, seserys ir jų vaikai.

____________________
(Parašas)

_____________________________
(Vardas, pavardė)
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