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PATVIRTINTA 
Zarasij Pauliaus Sirvio progimnazijos 
Direktoriaus 2019-02-26 jsakymu Nr. V-21 

VIESVJV PIRKIMV ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASAS 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Zarasij Pauliaus Sirvio progimnazijos (toliau - Perkancioji organizacija) viesiyij 
pirkimi} organizavimo tvarkos aprasas (toliau - Aprasas) nustato viesiyi} pirkimq organizavimo 
ir atlikimo tvark^ Perkanciojoje organizacijoje. 

2. Atlikdama pirkimus ir vykdydama pirkimo sutartis Perkancioji organizacija 
vadovaujasi Lietuvos Respublikos viesijjij pirkimij jstatymu (toliau - VPJ), jo 
jgyvendinamaisiais teises aktais, kitais jstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes 
nutarimais, Viesiyij pirkimij tamybos direktoriaus jsakymais ir Perkanciosios organizacijos 
priimtais teises aktais. 

3. Pagrindines siame aprase vartojamos s^vokos: 
Mazos vertes viesasis pirkimas (toliau - mazos vertes pirkimas) - supaprastintas 

pirkimas, kai yra bent viena is siij s^lygij: 
1) prekiij ar paslaugij pirkimo verte yra mazesne kaip 58 tukst. eunj (be pridetines 

vertes mokescio (toliau - PVM), o darbij pirkimo verte mazesne kaip 145 tukst. eunj (be PVM); 
2) perkamos panasios prekes, paslaugos ar perkami darbai del to paties objekto yra 

suskirstyti j atskiras dalis, kuriij kiekvienai numatoma sudaryti atskirq pirkimo sutartj (sutartis), 
jeigu bendra siij sutarciij verte yra ne didesne kaip 10 procentij prekiij ar paslaugij supaprastintij 
pirkimij to paties tipo sutarciij vertes ir mazesne kaip 58 tukst. eunj (be PVM), o perkant darbus -
ne didesne kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo vertes ir mazesne kaip 145 
tukst. eunj (be PVM). 

Numatomo pirkimo verte (toliau - pirkimo verte) - perkanciosios organizacijos 
numatomij sudaryti pirkimo sutarties verte, apskaiciuota vadovaujantis Viesijjij pirkimij jstatymo 
9 straipsniu ir Numatomo viesojo pirkimo vertes nustatymo metodika, patvirtinta Viesijjij 
pirkimij tamybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. 
jsakjmiu Nr. lS-26 aktualia redakcija (toliau - Numatomo viesojo pirkimo vertes nustatymo 
metodika). Pirkimo verte skaiciuojama imant vis^ moketin^ sum^ be PVM, jskaitant visas 
sutarciij pasirinkimo ir prat^simo galimybes. • : . -

Pasiulymas - tiekejo rastu pateiktij dokumentij ir elektroninemis priemonemis 
pateiktij duomenij visuma ar zodziu pateiktas siulymas tiekti prekes, teikti paslaugas ar adikti 
darbus pagal Perkanciosios organizacijos nustatytas pirkimo s^lygas (4 priedas). 

Pirkimo dokumentai - Perkanciosios organizacijos rastu pateikiami tiekejams 
dokumentai ir elektroninemis priemonemis pateikti duomenys, apibiidinantys perkam^ objekt^ ir 
pirkimo s^lygas: skelbimas, kvietimas, technine specifikacija, aprasomieji dokumentai, pirkimo 
sutarties projektas, kiti dokumentai ir dokumentij paaiskinimai (patikslinimai). 

Pirkimij iniciatorius - Perkanciosios organizacijos darbuotojas, kuris nurode 
poreikj jsigyti reikalingij prekiij, paslaugij arba darbij ir kuris koordinuoja (organizuoja) 
Perkanciosios organizacijos sudarytose pirkimo sutartyse numatytij jsipareigojimij vykdym^, 
pristatymo (atlikimo, teikimo) terminij laikymqsi, prekiij, paslaugij ir darbij atitiktj pirkimo 
sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams, taip pat inicijuoja ar teikia 
siulymus del pirkimo sutarciij prat?simo, keitimo, nutraukimo, teisiniij pasekmiij tiekejui, 
nevykdanciam ar netinkamai vykdanciam pirkimo sutartyje nustatytus jsipareigojimus, taikymo. 

i i Pirkimo organizatorius - Perkanciosios organizacijos vadovo paskirtas 
darbuotojas, kuris Perkanciosios organizacijos nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka mazos 
vertes pirkimus, kai tokiems pirkimams nesudaroma Viesojo pirkimo komisija. 
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Viesojo pirkimo komisija (toliau - Komisija) - Perkanciosios organizacijos 
vadovo jsakymu, vadovaujantis VPJ 16 straipsniu, sudaryta komisija, kuri VP{ ir Taisykliij 
nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka supaprastintus pirkimus. 

Pirkimij organizavimas - Perkanciosios organizacijos vadovo veiksmai, kuriant 
sistem^, apimanci^ atsakingij asmenij paskyrim^, jij funkcijij, teisiij, pareigij ir atsakomybes 
nustatym^, kuria siekiama tinkamo pirkimij ir pirkimij sutarciij vykdymo, racionaliai naudojant 
tam skirtas lesas ir zmogiskuosius isteklius. 

Pirkimij registro zurnalas - Perkanciosios organizacijos nustatytos formos 
dokumentas (popieriuje ar skaitmenineje laikmenoje), skirtas registruoti Perkanciosios 
organizacijos atliktus pirkimus (5 priedas). 

Rastu reiskia bet koki^ informacijos israisk^ zodziais arba skaiciais, kuri^ galima 
perskaityti, atgaminti ir perduoti. Sis terminas apima ir elektroninemis priemonemis perduot̂  ir 
saugom^ informacij^. 

Perkanciosios organizacijos supaprastintq viesqji} pirkimq taisykles (toliau -
Taisykles) - dokumentas, parengtas vadovaujantis VP{, kitais viesuosius pirkimus (toliau -
pirkimai) reglamentuojanciais teises aktais, nustatantis supaprastintij pirkimij paskelbimo tvark^, 
supaprastintij pirkimij budus, jij atlikimo ir gincij nagrinejimo proceduras, pirkimo dokumentij 
rengimo ir teikimo tiekejams reikalavimus. 

Tiekejn apklausos pazyma - Perkanciosios organizacijos nustatytos formos 
dokumentas, Perkanciosios organizacijos vadovo nustatytais mazos vertes pirkimo atvejais 
pildomas pirkimo organizatoriaus ir pagrindziantis jo priimtij sprendimij atitiktj VPJ ir kitij 
pirkimus reglamentuojanciij teises aktij reikalavimams (3 priedas). Tiekejij apklausos pazyma 
gali buti nepildoma, jei atiiekamas pirkimas iki 3000 Eur be PVM. 

Uz Perkanciosios organizacijos administravim^ Centrineje viesijji| pirkimij 
informacineje sistemoje atsakingas asmuo (toliau - CVP IS administratorius) - Perkanciosios 
organizacijos vadovo paskirtas Perkanciosios organizacijos darbuotojas, turintis teis? Centrineje 
viesijjij pirkimij informacineje sistemoje (toliau - CVP IS) tvarkyti duomenis apie Perkancioji 
organizacija ir jos darbuotojus (pirkimij specialistus, ekspertus ir kt.). 

Uz pirkimij vykdym^ naudojantis centrines perkanciosios organizacijos 
elektroniniu katalogu atsakingas asmuo - perkanciosios organizacijos vadovo paskirtas 
darbuotojas, kuriam viesoji jstaiga Centrine projektij valdymo agentura, atliekanti centrines 
perkanciosios organizacijos (toliau - CPO) funkcijas, suteikia prisijungimo duomenis prie 
elektroninio katalogo CPO.lt (toliau - CPO elektroninis katalogas). 

4. Kitos Aprase vartojamos sqvokos apibreztos VP| , kituose pirkimus 
reglamentuojanciuose teises aktuose. 

5. Organizuojant ir vykdant pirkimus turi buti racionaliai naudojamos 
Perkanciosios organizacijos lesos ir darbuotojij laikas. Turi buti laikomasi lygiateisiskumo, 
nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripazinimo, proporcingumo ir racionalumo principij, 
konfidencialumo ir nesaliskumo reikalavimij. 

6. Mazos vertes pirkimus atlieka Komisija ar pirkimo organizatorius. Komisijos 
pirmininku, jos nariais ir pirkimo organizatoriais skiriami nepriekaistingos reputacijos asmenys 
V P | nustatyta tvarka. 

6.1. Mazos vertes pirkimus atlieka Komisija, kai: - • ? 
6.1.1. prekiij ar paslaugij pirkimo sutarties verte virsija 15 tukst. eunj be PVM; 
6.1.2. darbij pirkimo sutarties verte virsija 45 tukst. eunj be PVM. 
7. Pirkimij organizatorius gali adikti neskelbiam^ apklaus^, jei numatoma 

pirkimo sutarties verte mazesne kaip 10000 Eur ( desimt tiikstanciij eunj) ( be PVM) 
8. Tuo paciu metu atliekamiems keliems pirkimams gali buti sudarytos kelios 

Komisijos ar paskirti keli pirkimo organizatoriai. 
9. Skiriant Komisijos pirminink^ ir narius, pirkimo organizatoriij turi buti 

atsizvelgiama j jij ekonomines, technines, teisines zinias ir Viesijjij pirkimij jstatymo bei kitij 
pirkimus reglamentuojanciij teises aktij ismanym^. i i a., 

i ' i . ;L l , ; )U ' !0 
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10. Komisijos sekretoriumi skiriamas vienas is Komisijos nariij. 
11. Komisija dirba pagal Perkanciosios organizacijos vadovo patvirtint^ Komisijos 

darbo reglamentq. Komisija, pirkimo organizatorius sprendimus priima savarankiskai. 
12. Komisijos pirmininkas, sekretorius ir nariai bei pirkimo organizatorius pries 

pradedami darb^ turi pasirasyti nesaliskumo deklaracij^ (1 priedas) ir konfidencialumo 
pasizadejimq (2 priedas). 

13. Perkancioji organizacija, privalo jsigyti prekes, paslaugas ir darbus is CPO arba 
per j ^ kai CPO elektroniniame kataloge siulomos prekes, paslaugos ar darbai atitinka Perkanciosios 
organizacijos poreikius ir Perkancioji organizacija negali jij atlikti efektyvesniu budu racionaliai 
naudodama tam skirtas lesas. Perkanciosios organizacijos privalo motyvuoti savo sprendim^ 
neatlikti CPO elektroniniame kataloge siulomij prekiij, paslaugij ar darbij pirkimo ir saugoti tai 
patvirtinantj dokument̂  kartu su kitais pirkimo dokumentais VPj 21 straipsnyje nustatyta tvarka. 

14. Perkancioji organizacija pirkimo proceduroms iki pirkimo sutarties sudarymo 
atlikti gali jgalioti kit^ perkancioji organizacija (toliau - jgaliotoji organizacija). Tokiu atveju 
jgaliotajai organizacijai nustatomos uzduotys ir suteikiami visi jgaliojimai toms uzduotims 
vykdyti. 

15. Pasikeitus Aprase minimiems teises aktams ir rekomendacinio pobudzio 
dokumentams, taikomos aktualios tij teises aktij ir rekomendacinio pobudzio dokumentij 
redakcijos nuostatos. . 

I I SKYRIUS •'k--,f:d:: 
PIRKIMV ORGANIZAVIMAS 

16. Pirkimo dokumentai rengiami vadovaujantis Viesijjij pirkimij jstatymo 
nuostatomis. Pirkimo dokumentus rengia Pirkimo organizatorius - kai pirkim^ vykdo Pirkimo 
organizatorius, Komisija - kai pirkim^ vykdo Komisija. 

17. Kiekvieno atlikt^ mazos vertes pirkimq Komisija arba pirkimo organizatorius 
registruoja pirkimij registro zumale. 

18. Sutarties projektus rengia pirkimij organizatorius, kai pirkim^ vykdo Pirkimo 
organizatorius, Komisija, kai pirkimo vykdo Komisija. . i . . :M< . J C i 

l i r 
I I I SKYRIUS 

PIRKIMO DOKUMENTV TVIRTINIMAS IR PIRKIMO PROCEDURTJ VYKDYMAS 

19. Perkanciosios organizacijos vadovas jvertin^s parinkto pirkimo bud ,̂ 
susipazin^s su pirkimo dokumentuose pateikta informacija, pritaria pirkimo budui ir patvirtina 
pirkimo dokumentus arba priima sprendimo netvirtinti pirkimo dokumentij ir nurodo jij 
trukumus ar kitus motyvus. 

20. Komisija ir Pirkimo organizatorius pagal vadovo pastabas pataiso pirkimo 
dokumentus ir pakartotinai teikia vadovui. - r n 

21. Patvirtinus pirkimo dokumentus, pirkimas vykdomas Taisyklese ir Aprase 
nustatyta tvarka. 

22. Patvirtinus pirkimo dokumentus, apie pirkimo skelbiama viesuosius pirkimus 
reglamentuojanciij teises aktij nustatyta tvarka. 

23. Pirkimo organizatorius, pradej?s vykdyti mazos vertes pirkimo, tinklalapyje 
nedelsiant skelbia informacijo apie vykdomus pirkimus nurodydamas pirkimo objekto, pirkimo 
biido, pirkimo budo pasirinkimo priezastis, numatomo pirkimo sutarties kaino Eur be PVM, 
nustatyto laimejusio dalyvio pavadinimo, laimejusio dalyvio pasirinkimo priezastis. 

24. Pirkimo procediinj, pirkimo dokumentij paaiskinimus (patikslinimus) tiekejams 
savo iniciatyva ar pagal tiekejij prasymus teikia Pirkimo organizatorius, kai pirkimo vykdo 
Pirkimo organizatorius, Komisija, kai pirkimo vykdo Komisija. 

25. Komisija ar Pirkimo organizatorius pasiulymus nagrineja, vertina ir palygina 
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nedalyvaujant tiekejams. Susipazinti su informacija, susijusia su pasiulymij nagrinejimu, 
aiskinimu, vertinimu ir palyginimu, gali tiktai Perkanciosios organizacijos pakviesti ekspertai, 
Viesiyij pirkimij tamybos atstovai, Perkanciosios organizacijos vadovas, jo jgalioti asmenys, kiti 
asmenys ir institucijos, turintys toki^ teis? pagal Lietuvos Respublikos jstatymus, taip pat 
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu jgalioti Europos S^jungos ar atskinj valstybiij 
finansin^ param^ administmojantys viesieji juridiniai asmenys pagal savo kompetencij^. 

26. Kai pirkimo vykdo Komisija, kiekvienas Komisijos sprendimas turi bud 
protokoluojamas. Kai pirkimo vykdo pirkimo organizatorius, pildoma supaprastinto pirkimo 
tiekejij apklausos pazyma (3 priedas), isskyms atvejus, kai siij Taisykliij nustatyta tvarka 
tiekejo(-ij) apklausa vykdoma CVP IS priemonemis arba apklausiamas vienintelis (vienas) 
tiekejas. Pirkimo organizatorius teikia uzpildyto tiekejij apklausos pazymo tvirtinti Perkanciosios 
organizacijos vadovui. 

27. Pirkimo organizatorius priem^s sprendimo sudaryti pirkimo sutartj, remdamasis 
nustatytos formos tiekejij apklausos pazyma, taip pat pasiiilyme nurodyta informacija, reikalinga 
sutarciai pasirasyti, organizuoja sutarties pasirasymo (isskyms teises aktuose, Taisyklese ir 
Aprase numatytus atvejus, kai sutartis sudaroma zodziu). 

28. Komisija, priemusi sprendimo sudaryti pirkimo sutartj, organizuoja sutarties 
pasirasymo. 

29. Pirkimo sutartis turi biiti sudaroma nedelsiant, bet ne anksciau, negu pasibaige 
atidejimo terminas. Atidejimo terminas gali buti netaikomas, kai: 

a) vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir 
nera suinteresuotij kandidatij; 

b) pirkimo sutartis sudaroma dinamines pirkimo sistemos pagrindu arba pagal 
preliminariojo sutartj; 

c) supaprastinto pirkimo sutarties verte mazesne kaip 3 tukst. eunj (be PVM); 
d) kai pirkimo sutartis sudaroma atlikus mazos vertes pirkimo. 
30. Pirkimo sutartis gali buti sudaroma zodziu, kai atiiekamas supaprastintas 

pirkimas, kurio sutarties verte yra mazesne kaip 3 tiikst. eunj (be PVM) ir sutartini^ 
jsipareigojimij vykdymas nera uztikrinamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse 
nustatytais prievoliij jvykdymo uztikrinimo budais. i : - . r : r , . r , ' i , . r 

31. Pirkimo sutartj parengia pirkimo organizatorius vadovaudamasis visais su 
pirkimu susijusiais dokumentais. 

32. Pirkimo sutarties solygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keiciamos, 
isskyms tokias pirkimo sutarties solygas, kurias pakeitus nebutij pazeisti Viesijjij pirkimij 
jstatyme nustatyti principal ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties solygij pakeitimams yra gautas 
Viesijjij pirkimij tamybos sutikimas. J Viesijjij pirkimij tamybo gali buti kreipiamasi tik del toki^ 
pirkimo sutarties solygij, kuriij keitimo aplinkybiij atsiradimo pirkimo sutarties salys negalejo 
numatyti pasiuljono pateikimo metu, aplinkybiij negali kontroliuoti ir jij kilimo rizikos 
neprisieme ne viena is pirkimo sutarties saliij. Viesijjij pirkimij tamybos sutikimo 
nereikalaujama, kai atlikus supaprastinto pirkimo sudarytos sutarties verte yra mazesne kaip 3 
tiikst. eunj (be PVM) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mazos vertes pirkimo. Prasymo 
del sutikimo pakeisti pirkimo sutarties solygas sutarties galiojimo laikotarpiu rengia ir, 
Perkanciosios organizacijos vadovui ar jo jgaliotam asmeniui pasirasius, Viesijjq pirkimij 
tamybai teikia pirkimo iniciatorius, vadovaudamasis Perkanciijjij organizacijij prasymij del Viesijjij 
pirkimij tamybos sutikimij pateikimo ir nagrinejimo taisyklemis, patvirtintomis Viesijjij pirkimij 
tamybos direktoriaus 2009 m. mgpjucio 31 d. Nr. lS-90. 

33. Atlikus pirkimo, Komisija ar Pirkimo organizatorius tvarko viesijjij pirkimij 
dokumentij bylas ir archyvuoja pagal Perkanciosios organizacijos vadovo patvirtinto 
dokumentacijos piano. Visus su Komisijos ar Pirkimo organizatoriaus vykdomu pirkimu 
susijusius dokumentus saugo Komisija ar Pirkimo organizatorius. 

34. Perkancioji organizacija supaprastintij pirkimij ataskaitas Viesijjij pirkimij 
tamybai pateikia vadovaujantis Viesijjij pirkim^ jstatymo 19 straipsnio nuostatomis bei Viesijjij 
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pirkimij tamybos direktoriaus jsakymu patvirtinta rengimo ir teikimo tvarka ir formomis. 

IV SKYRIUS 
PRETENZUV IR SKUNDIJ NAGRINEJIMO TVARKA 

35. Tiekejij pretenzijas Perkanciajai organizacijai nagrineja Komisija ar Pirkimo 
organizatorius, atlikus pirkim^. Sprendimo del pretenzijos, remdamasis Komisijos ar Pirkimo 
organizatoriaus isvadomis ir paaiskinimais, priima Perkanciosios organizacijos vadovas. 

36. Perkancioji organizacija privalo isnagrineti pretenzijo ir priimti motyvuoto 
sprendimo ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimto 
sprendimo ne veliau kaip kito darbo dieno rastu pranesti pretenzijo pateikusiam tiekejui, 
suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuoti apie 
anksciau pranest^ pirkimo proceduros terminij pasikeitimo. 

V SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

37. Visi su pirkimij organizavimu ir vykdymu susij? dokumentai saugomi kartu su 
pirkimij procedunj dokumentais Viesijjij pirkimij jstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka. 
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Zarasi} Pauliaus Sirvio progimnazijos viesiyi} pirkimi} 
organizavimo tvarkos apraso 1 priedas 

(Perkanciosios organizacijos pavadinimas) 

(asmens vardas ir pavarde, pareigos) 

NESALISKUMO DEKLARACUA 

20 _ m . d. Nr. 

(vietoves pavadinimas) 

Budamas , pasizadu: 
(pareigtf pavadinimas) 

1. Objektyviai, dalykiskai, be isanksdnio nusistatymo, vadovaudamasis visij tiekejij 
lygiateisiskumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripazinimo ir skaidrumo 
principals, atlikti pareigas. 

(pareigif pavadinimas) 
2. Paaiskejus bent vienai is siij aplinkybiij: 
2.1. pirkimo procedurose kaip tiekejas dalyvauja asmuo, susij?s su manimi 

santuokos, artimos giminystes ar svainystes rysiais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks 
asmuo; 

2.2. as arba asmuo, susij?s su manimi santuokos, artimos giminystes ar svainystes 
rysiais: 

2.2.1. esu (yra) pirkimo procedurose dalyvaujancio juridinio asmens valdymo 
organij narys, 

2.2.2. turiu(-i) pirkimo procedurose dalyvaujancio juridinio asmens jstatinio 
kapitalo dalj arba turtinj jnas^ jame, 

2.2.3. gaunu(-a) is pirkimo procedurose dalyvaujancio juridinio asmens bet kokios 
riisies pajamij; 

2.3. del bet kokiij kitij aplinkybiij negaliu laikytis 1 punkte nustatytij principij, 
nedelsdamas rastu pranesti apie tai mane paskyrusios 
Perkanciosios organizacijos vadovui ir nusisalinti. P"""^""^' 

Man isaiskinta, kad asmenys, susij? su manimi santuokos, artimos giminystes ar 
svainystes rysiais, yra: sutuoktinis, seneliai, tevai (jteviai), vaikai (jvaikiai), J4 sutuoktiniai, 
vaikaiciai, broliai, seserys ir jij vaikai, taip pat sutuoktinio tevai, broliai, seserys ir jij vaikai. , 

(parasas) (vardas ir pavarde) 
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Zarasi} Pauliaus Sirvio progimnazijos viesqji} pirkimi} 
organizavimo tvarkos apraso 2 priedas 

(Perkanciosios organizacijos pavadinimas) 

(asmens vardas ir pavarde, pareigos) 

KONFIDENCIALUMO PASIZADEJIMAS 

20 m. d 

(vietoves pavadinimas) 

Budamas , 
(pareigif pavadinimas) 

1. Pasizadu: 
1. Lsaugoti ir tik jstatymij ir kitij teises akti} nustatytais tikslais ir tvarka naudoti vis^ 

supirkimu susijusi^ informacija, kuri man taps zinoma, atliekant 
pareigas; (pareiRMpavadininu^s) 

L2.man patiketus dokumentus saugoti tokiu budu, kad tretieji asmenys neturetij 
galimybes su jais susipazinti ar pasinaudoti; 

L3.nepasilikti jokiij man pateiktij dokumentij kopijij. 
2. Man zinoma, kad su pirkimu susijusi^ informacija, kuri^ Viesijjij pirkimij jstatymo ir kitij 

su jo jgyvendinimu susijusiij teises aktij nuostatos numato teikti pirkimo procedurose dalyvaujancioms 
arba nedalyvaujancioms salims, galesiu teikti tik jpareigotas pirkimo komisijos ar Perkanciosios 
organizacijos vadovo ar jo jgalioto asmens. Konfidenciali^ informacija galesiu atskleisti tik Lietuvos 
Respublikos jstatymij nustatytais atvejais. 

3. Man isaiskinta, kad konfidenciali^ informacija sudaro: 
3.1. informacija, kurios konfidencialumo nurode tiekejas ir jos atskleidimas nera 

privalomas pagal Lietuvos Respublikos teises aktus; 
3.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Viesijjij pirkimij jstatymo ir 

kitij su jo jgyvendinimu susijusiij teises aktij nuostatos nenumato teikti pirkimo procediirose 
dalyvaujancioms arba nedalyvaujancioms salims; 

3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas priestarauja jstatymams, daro nuostoliij teisetiems 
saliij komerciniams interesams arba trukdo uztikrinti soziningo konkurencijo. 

4. Esu jspetas, kad, pazeid§s sj pasizadejimo, turesiu atlyginti Perkanciajai organizacijai 
ir tiekejams padarytus nuostolius. 

(parasas) (vardas ir pavarde) 



Zarasi} Pauliaus Sirvio progimnazija 

Zarasi} Pauliaus Sirvio progimnazijos viesi}ji} pirkimi} 
organizavimo tvarkos apraso 3 priedas 

ZARASV PAULIAUS SIRVIO PROGIMNAZUA 
TIEKEJV APKLAUSOS PAZYMA 

20 m. d. Nr. _ 

Zarasai 

L Pirkimo objekto ar jo dalies pavadinimas ir trumpas aprasymas: 

2. Pirkimo organizuoja Vardas, pavarde 

3. Tiekejij apklausos budas Zodziu / Rastu 
4. Duomenys 
apie apklausto 
tiekeJo 

4.1. Pavadinimas 

4.2. Adresas, 
telefonas ar kt. 
4.3. Pasiulymo 
pateikusio 
asmens pareigos, 
vardas ir pavarde 

5. Pasiulymo pateikimo data 

6. Pasiulymij priemimo terminas 
7. Pasiulyti} prekiij, paslaugij ar 
darbij pavadinimas 

Bendra pasiulymo kaina (Eur su PVM) 

8. Tinkamiausiu pripazinto 
tiekejo (rangovo) pavadinimas • - - — - - ^ -

9. Jeigu jvertinti maziau nei 3 tiekejij 
siulymai, to priezastys 

PASTABA. Skiltys 4.2 ir 4.3 pildomos tik tais atvejais, kai jose nurodytini duomenys yra zinomi. 

j 
Pazymoparenge(pirkimijorganizatorius) .-̂ ^ 

(pareigos) (parasas, data) (vardas, pavarde) 
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Zarasi} Pauliaus Sirvio progimnazija 

Zarasi} Pauliaus Sirvio progimnazijos viesi}ji} pirkimi} 
organizavimo tvarkos apraso 4 priedas 

PASIULYMAS 

DEL 

Nr. 
(data) 

(Sudarymo vieta) 

Tiekejo pavadinimas/ie/̂ M dalyvauja ukio subjektif 
gnipe, surasomi visi datyviii pavadinimai/ 

Tiekejo adresas /Jeigu dalyvauja uldo subjektif grupe, 
surasomi visi dalyviif adresai/ 
Uz pasiulymo atsakingo asmens vardas, pavarde 
Telefono numeris 
Fakso numeris 
E l . pasto adresas 

Siuo pasiulymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo s^lygomis, nustatytomis 
pirkimo dokumentuose (jij paaiskinimuose, papildymuose). Mes siulome sias prekes/paslaugas/darbus: 

Eil . Prekii}/Paslaugij/Darbi4 Kaina be PVM, PVM, Kaina su PVM, 
Nr. pavadinimas Eur Eur Eur 

1 2 3 4 5 

1. 
Is viso (bendra 
pasiulymo kaina): 

Tais atvejais, kai pagal galiojancius teises aktus tiekejui nereikia moketi PVM, jis lenteles 4 ir 5 
skilciij nepildo ir nurodo priezastis, del kuriij PVM nemoka. 

Siulomos prekes/paslaugos/darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose 
nurodytus reikalavimus. 

Kartu su pasiulymu pateikiami sie dokumentai: 

Eil . 
Nr. 

Pateikt^ dokumentij pavadinimas Dokumento puslapiij 
skaicius 

I 
Pasiulymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 



Zarasi} Pauliaus Sirvio progiimazija 

PERDUODAMV PASLAUGIJ SUBTIEKEJAMS S^RASAS 

Ei l . 
Nr. 

Subtiekejo 
pavadinimas 

Subtiekejo 
adresas, 
telefonas 

Subtiekejui 
perduodamij paslaugij 

apibiidinimas 

Perduodamij paslaugij 
numatoma verte 

procentais nuo bendros 
pasiulymo kainos 

Ei l . 
Nr. 
Ei l . 
Nr. 

Si pasiulyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkancioji organizacija sios informacijos 
negali atskleisti tretiesiems asmenims/: 

Ei l . 
Nr. 

Pateikto dokumento pavadinimas 
(rekomenduojama pavadinime vartoti 
zodj „Konfidencialu") 

Dokumentas yra jkeltas sioje CVP IS pasiiilymo 
lango eiluteje („Prisegti dokumentai" arba 

„Kvalifikaciniai klausimai" prie atsakymo j 
klausimo) 

Ei l . 
Nr. 
Ei l . 
Nr. 
Ei l . 
Nr. 

Pastaba. Tiekejui nenurodzius, kokia infonnacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidenciaiios informacijos 
pasiulyme nera. 

(Tiekejo arba jo jgalioto asmens (Parasas) (Vardas ir pavarde) 
pareigi} pavadinimas) 
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Zarasij Pauliaus Sirvio progimnazija 

Zarasij Pauliaus Sirvio progimnazijos viesiyij 
pirkimi) organizavimo tvarkos apraso 5 priedas 

PIRKIMy ZURNALAS 
20.... metai 

Ei l . 
Nr. 

Pirkimo objekto 
pavadinimas 

Prekii}, 
paslaugij ar 
darbij kodai 
pagal BVPZ 

Tiekejo 
pavadinimas 

Sutarties/ 
s^skaitos-fakturos 

verte EUR 

Sutarties 
/soskaitos-fakturos 
sudarymo data ir 

Nr. 

Sutarties 
galiojimas 

Taisykliij 
punktas del 

pirkimo budo 

Papildoma informacija 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Priedas Nr. 6 

P A T V I R T I N T A ^ 
Zarasij Pauliaus Sirvio progimnazijos 
direktoriaus 2020 m. sausio 27 d. 
jsakymu Nr. V-5 

PARAISKA P I R K I M U I V Y K D Y T I 

Paraiskos Nr. 

Pirkimo pavadinimas: 

Numatomos sudaryti sutarties maksimali verte su PVM : 

Finansavimo saltinis (jei finansavimo saltinis-ES lesos, privaloma nurodyti programos ir 
priemones pavadinimq): 
Siulomas pirkimo budas: 

B V P Z kodas (jei perkamos paslaugos, tai nurodoma ir j i j kategorija (Lietuvos Respublikos 
viesiyij pirkimij jstatymo 1, 2 priedai): 

Motyvai, kodel pirkim^ siuloma atlikti nesinaudojant centrines perkanciosios organizacijos 
elektroniniu katalogu, kai elektroniniame kataloge siulomos prekes, paslaugos ir darbai atitinka 
poreikius: 

Perkamij prekiij ir paslaugij aprasymas: 

Kitos solygos: 

Paraiskos rengeias/iniciatorius 

(V.Pavarde, pareigos) 

Progimnazijos vyr. buhaltere 

(parasas) (data) 

(V.Pavarde, pareigos) (parasas) (data) 

PASTABA. Jei pirkimas siulomas vykdyti apklausos budu arba maios vertes neskelbiamas pirkimas, pateikti siulomi) tiekejo s^a5% 
Prie paraiskos pridedama visa dokumentacija/technines specifikacijos reikalinga pirkimui jvykdyti popieriniu ar elektroniniu formatu ( el. paStu). 

Paraiska gauta (pildo Viesijjij pirkimij pirkimo organizatorius): 

(V.Pavarde, pareigos) (parasas) 

V 

(data) 


