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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kupi5kio Lauryno Stuokos-Gucevidiaus gimnazijos (toliau - Gimnazija) vie5qjq
pirkimq organizavimo tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) parengtas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos vie5qjq pirkimq istatymo Nr. I-1491 pakeitimo istatymu (2017, Nr. XIII-327)

Vie5qjq pirkimq istatymas), Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio
28d. lsakymu Nr. 15-97 ,,Ddl maZos vertds pirkimq tvarkos apra5o patvirtinimo" bei kitais
vie5uosius pirkimus (toliau - pirkimai) reglamentuojandiais teises aktais.
(toliau

-

uZtikrinti Gimnazijoje vykdomq pirkimq teisetum4, laikantis
lygiateisi5kumo, nediskriminavimo, abipusio pripaZinimo, proporcingumo ir skaidrumo principq.
2. Apra5o paskirtis

-

3. ApraSas nustato pirkimq organizavimo tvark4 nuo pirkimo planavimo iki pirkimo
sutarties ivykdymo.

4. Planuodama, organizuodama ir atlikdama pirkimus, vykdydama pirkimo sutartis,
Gimnazija vadovaujasi Siuo Apra5u, VieSqjq pirkimq istatymu, jo igyvendinamaisiais teises
aktais, kitais istatymais ir Gimnazijos priimtais teises aktais.
5. Organizuojant ir vykdant pirkimus turi buti racionaliai naudojamos Gimnazijos
leSos, laikomasi lygiateisi5kumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripaZinimo,
proporcingumo ir racionalumo principq, konfi dencialumo ir ne5ali5kumo reikalavimq.

6. Pirkimus organizuoja ir vykdo Gimnazijos direktoriaus isakymu paskitti asmenys,
jie atsako uZ tinkam4 paskirtq funkcijq atlikim4 reikiamu laiku.
7. Apra5e vartojamos s4vokos:
Parai5ka vie5ajam pirkimui

-

Gimnazijos nustatytos formos dokumentas, parengtas

pirkimo iniciatoriaus ir skirtas pirkimams inicijuoti ir vykdyti.

Pirkimq iniciatorius - Gimnazijos darbuotojas, kuris nurodo poreiki,

uZpildo

pirkimo paraiSk4 isigyti reikalingq prekiq, paslaugq arba darbq.

Pirkimq organizatorius - Gimnazijos direktoriaus isakymu paskirtas Gimnazijos
darbuotojas, kuris Taisykliq nustatyta tvarka organizuoja, atlieka maZos vertes pirkimus, kai
tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Vie5ojo pirkimo komisija.

Pirkimq inicijavimas - procesas, kurio metu Taisykliq nustatyta tvarka
pasirengiama vykdyti konkretq pirkim4:
-inicij uoj amas pirkimas ;
-pirkim4 pavedama atlikti Vie5qjq pirkimq komisijai arba Pirkimo organizatoriui;
-parengiami bei patvirtinami pirkimo dokumentai (iSskyrus maZos vertds pirkimus
atliekamus neskelbiamos apklausos bldu);
-atliekami kiti pirkimo vykdymui bltini parengiamieji darbai.
vie5qjq pirkimq skyriaus parengtas ir Gimnazijos
direktoriaus patvirtintas einamaisiais biudZetiniais metais planuojamq vykdyti prekiq, paslaugq ir
darbq pirkimq s4ra5as.

Pirkimq planas

-

Teises

ir

Rinkos tyrimas - kokybines ir kiekybines informacijos apie realiq bei potenciali4
prekiq, paslaugq ir darbq pasill4 (tiekejus, iskaitant ir rinkoje veikiandias Vie5qiq pirkimq istatymo
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istaigas ir lmones, jq tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ir
atliekamus darbus, uZimam4 rinkos dal!, kainas ir pan.) rinkimas, analize, pagal kurias priimami
sprendimai del pirkimq vykdymo.
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ir 24 straipsniuose nurodytas

ir vieSqjq pirkimq skyriaus parengta informacija apie
visus biudZetiniais metais planuojamus vykdyti pirkimus. Si suvestine turi buti paskelbta
Pirkimq suvestin6

-

Teises

kiekvienais metais ne veliau kaip iki kovo 15 dienos, o patikslinus planuojamq atlikti einamaisiais
kalendoriniais metais pirkimq planus, - ne veliau kaip per 5 darbo dienas, skelbiama CVP IS.

Pirkimq iurnalas - Gimnazijos nustatytos formos dokumentas

skaitmenineje

laikmenoj e, skirtas registruoti Gimnazij os atliktus pirkimus.

Prekiq, paslaugq ar darbq poreikio s4ralas (toliau - pirkimq

sqra5as)

- pirkimq

iniciatoriaus parengta susisteminta informacija apie ateinandiais biudZetiniais metais reikalingas
pirkti prekes, paslaugas ir darbus.

Rinkos tyrimas - informacijos apie realiq bei potencialiq prekiq, paslaugq ir darbq
pasi[l4, galimus tiekejus (iskaitant ir rinkoje veikiandias socialines imones, neigaliqjq socialines
imones; tiekej4, kuriame nuteistqjq, atliekandiq aresto, terminuoto laisves atemimo ir laisves
atemimo iki gyvos galvos bausmes, dirba daugiau kaip 50 procentq to tiekejo metinio vidutinio
s4ra5uose esandiq darbuotojq skaidiaus; tiekejq, kurio dalyviaiyra sveikatos prieZitros istaigos,
kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne maLiau, kaip 50 procentq pacientq to tiekejo metinio
vidutinio s4ra5uose esandiq darbuotojq skaidiaus; tiekej4, kurio darbuotojai dalyvauja aktyvios
darbo rinkos politikos priemondse, nustatytose Lietuvos Respublikos uZimtumo istatyme arba
pana5aus pobtdZio kitos valstybes teises akte, jeigu ne maZiau kaip 50 procentq to tiekejo
metinio vidutinio s4ra5uose esandiq darbuotojq skaidiaus yra darbo rinkoje papildomai remiami
asmenys (Vie5qjq pirkimq istatymas 23 str. 1 d.) bei jq tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ir
atliekamus darbus, preliminarias kainas ir pan.) rinkimas, siekiant racionaliai ir taupiai naudoti
pirkimui skirtas lesas bei nustatyti bent 3 galimus tiekejus (arba ma};iau, jeigu rinkoje nera 3
tiekejq), kuriq prekes, paslaugos ar darbai tenkintq reikalavimus, keliamus numatomam pirkimo
objektui..
Technin6 specifikacij a:

l) perkant

darbus

jq tiekimo

- vie5ojo pirkimo dokumentuose pateikiama

medZiagq, produktq,

procesui keliamq techniniq reikalavimq visuma, apimanti duomenis, pagal kuriuos
galima nustatyti, ar medliagos, produktai arba jq tiekimo procesas atitinka perkandiosios
oryanizacijos reikmes. Sie duomenys apima poveikio aplinkai ir klimatui rodiklius, tinkamumo

visiems naudotojams reikalavimus (taip pat galimybg naudotis neigaliesiems) ir jq atitikties
ivertinim4, eksploatacines ypatybes, saugos reikalavimus arba duomenis, apimandius kokybes
uZtikrinimo tvark4, terminij4, simbolius, bandymus ir bandymq metodus, pakavim4, iymejim4ir
Zenklinim4, vartojimo (naudojimo) instrukcijas, gamybos procesus ir metodus bet kuriuo darbq
gyvavimo ciklo etapu. Duomenys taip pat apima nurodymus del projektavimo ir savikainos
apskaidiavimo, patikrinimo, kontroles ir darbq bei statybos metodq ar technologijos priemimo
s4lygas, taip pat visas kitas technines s4lygas, kurias perkandioji orgafizacija gali nustatyti pagal
bendruosius ar specialiuosius reglamentus, susijusius su baigtais darbais
sudedamosiomis dalimis:

ir

medZiagomis ar

jq
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2) perkant prekes ar paslaugas

vie5ojo pirkimo dokumentuose nustatyti produktui
ar paslaugai apibldinti reikalingi duomenys: kokybes lygis, poveikio aplinkai ir klimatui
rodikliai, tinkamumo visiems naudotojams reikalavimai (taip pat galimybes naudotis

-

neigaliesiems) ir jq atitikties ivertinimas, eksploatacines ypatybes, produkto vartojimas
(naudojimas), saugumo reikalavimai arba duomenys, apimantys produkto reikalavimus:
pavadinimas, kuriuo produktas parduodamas, terminija, simboliai, bandymai ir bandymq
metodai, pakavimas, Zymejimas ir Zenklinimas, vartojimo (naudojimo) instrukcijos, gamybos
procesai ir metodai bet kuriuo prekes ar paslaugos gyvavimo ciklo etapu, taip pat atitikties
ivertinimo tvarka.

Tiek6jq apklausos paiyma

-

Gimnazijos nustatytos formos dokumentas, kuri
nustatytais maZos vertds neskelbiamos apklausos pirkimo atvejais pildo pirkimo organizatorius,
pagrindZiantis jo priimtq sprendimq atitikti Vie5qjq pirkimq lstatymo ir kitq pirkimq
re

glamentuoj andiq teise s aktq reikal avimams.

Ail. Gimnazijos administravim4 Centrin6je vie5qjq pirkimq informacin6je
sistemoje atsakingas asmuo (toliau - CVP IS administratorius) - Gimnazijos direktoriaus
isakymu paskirtas Gimnazijos darbuotojas, turintis teisg Centrineje viesqjq pirkimq
informacineje sistemoje (toliau - CVP IS) tvarkyti duomenis apie Gimnazij4 ir jos darbuotojus
(pirkimq specialistus, ekspertus ir kt.).

Ui, pirkimq organizavim4 ir organizavimo prieiifir4 atsakingas asmuo Gimnazijos direktoriaus isakymu paskirtas darbuotojas, atsakingas tL pirkimq organizavimo

tvarkos nuo pirkimo planavimo iki pirkimo sutarties ivykdymo nustatym4 Gimnazijoje,
Gimnazijos vidaus dokumentq, susijusiq su pirkimais parengim4, derinimq ir Gimnazijos
dokumentq, privalomq skelbti Vie5qjq pirkimq istatyme nustatyta tvarka, paskelbimo prieZilr4.

Ui pirkimq planavim4

atsakingas asmuo - Gimnazijos direktoriaus isakymu
paskirtas Gimnazijos darbuotojas, atsakingas uZ biudZetiniais metais numatomq pirkti
Gimnazijos reikmems reikalingq darbq, prekiq ir paslaugq plano sudarym4.

Ait pirkimq vykdymq, naudojantis centrinds perkaniiosios organizacijos
elektroniniu katalogu, atsakingas asmuo Gimnazijos direktoriaus isakymu paskirti
darbuotojai, kuriems vie5oji istaiga ,,Centrind projektq valdymo agentlra", atliekanti centrinds
perkandiosios organizacijos (toliau - CPO) funkcijas, suteikia prisijungimo duomenis prie
elektroninio katalogo CPO.ltrM (toliau

-

CPO elektroninis katalogas).

8. Gimnazija privalo isigyti prekiq, paslaugq ir darbq per CPO, jeigu

CPO

elektroniniame kataloge siiilomos prekes, paslaugos ar darbai atitinka Gimnazijos poreikius ir
Gimnazija negali Siq prekiq, paslaugq arba darbq isigyti efektyvesniu biidu racionaliai
naudodamas tam skirtas le5as. Siame punkte numatytos pareigos isigyti prekitl, paslaugq ir darbq
per CPO gali buti nesilaikoma, kai atliekant neskelbiam4 apklaus4 numatoma pirkimo sutarties
verte yra maZesnd kaip l0 000 Eur (deSimt hlkstandiq eury) be PVM.

9. Kitos Apra5e vartojamos pagrindines s4vokos yra apibreZtos VieSqjq pirkimq
istatyme, kituose pirkimus reglamentuoj andiuose teises aktuose.

II. VIESUJU PIRKIMU PROCEDUROSE DALYVAUJANTYS ASMENYS
10. Gimnazijos maZos vertds pirkimus vykdo MaZos vertes vie5qjq pirkimq komisija
(toliau - MVP Komisija), sudaryta vadovaujantis Vie5qjq pirkimq istatymo 19 straipsniu, arba
Pirkimq organizatorius. MVP Komisijos pirmininku, jos nariais, pirkimq organizatoriumi
skiriami nepriekai5tingos reputacijos asmenys bei atsiZvelgiant i jq ekonomines, technines,
teisines Zinias ir Vie5qjq pirkimq istatymo bei kitq pirkimus reglamentuojandiq teises aktq
iSmanym4.

11. Gimnazijos supaprastintus pirkimus vykdo Supaprastintq vie5qjq pirkimq
komisija (toliau - SP Komisija), sudaryta vadovaujantis Vie5qjq pirkimq istatymo 19 straipsniu.
SP Komisijos pirmininku, jos nariais skiriami nepriekai5tingos reputacijos asmenys bei
atsiZvelgiant i jq ekonomines, technines, teisines Zinias ir VieSqfq pirkimq istatymo bei kiq
pirkimus reglamentuoj andiq teisds aktq iSmanym4.

12. Gimnazijos direktoriaus isakymu sudaromos nuolatines maZos vertes ir
supaprastintq vie5qjq pirkimq komisijos (toliau kanu - Komisijos) pirkimams vykdyti, taip pat
esant poreikiui gali btti sudaroma atskira Komisija vienam ar keliems pirkimams ivykdyti.
13. Komisijos veikia Gimnazijos vardu pagal jai suteiktus igaliojimus. Komisijos
dirba pagal patvirtint4 darbo reglament4 ir yra atskaitingos Gimnazijos direktoriui.
14. Prie5 pradedami darb4 Komisijos nariai, ekspertai, pirkimq organizatorius,
stebetojai, arba kiti asmenys dalyvaujantys pirkimo procedurose privalo pasira5yti ne5ali5kumo
deklaracijos form4, patvirtint4 VPT direktoriaus ir konfidencialumo pasiZadejim4 (1 priedas),
kaip numatyta VPf ir kituose Vie5qjq pirkimq tarnybos i5leistuose dokumentuose.

15. Gimnazija vie5ojo pirkimo proceduroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti
gali igalioti kit4 perkandiqj4 organizaclj4 (toliau igaliotoji organizacija). fgaliotajai
organizacijai ji nustato uZduotis ir suteikia visus igaliojimus toms uZduotims lykdyti.
16. Pirkimus rykdo:
16.1. Maios vert6s vie5qjq pirkimq komisija, kai:
16.1 .l . prekiq, paslaugq, ar darbq pirkimo sutarties verte vir5ija l0 000 Eur be PVM,
bet nevir5ija 58 000 Eur be PVM.
16.2. Supaprastintq vie5qjq pirkimq komisija, kai
16.2.1. prekiq ar paslaugq pirkimo sutarties verte vir5ija 58 000 Eur be PVM;
16.2.2. darbq pirkimo sutarties verte vir5ija 145 000 Eur be PVM.
16-3. Pirkimq organizatoriai vykdo:
16.3.1. kai prekiq, paslaugq, ar darbq pirkimo sutarties verte nevir5ija 10 000 Eur be
PVM.
16.3.2. iS CPO, kai prekiq, paslaugq pirkimo sutarties verte vir5ija 58 000 Eur be
PVM, ar darbq pirkimo sutarties verte vir5ija 30 000 Eur be PVM.
16.3.3. pagal preliminari4sias sutartis atnaujinto tiekejq varZymosi procedlras.
17. Pirkimo orgarizatoriai skiriami atskiru Gimnazijos direktoriaus isakymu.

III. VIESUJU PIRIflMU ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
18. Vie5uosius pirkimus

organizuoja ir rykdo:

18.1. Gimnazijos direktoriaus isakymu paskirti pirkimo organizatoriai, kurie atlieka
maZos vertds pirkimus, kai prekiq ar paslaugq numatomo pirkimo vertd yra maZesne nei l0 000
Eur (de5imt tlkstandiq eurq) (be PVM), o darbq numatomo pirkimo verte yra maZesn€ nei 30
000 Eur (trisde5imt ttkstandiq eury) @e PVM).

18.2. AtsiZvelgdamas i pirkimo objekto specifik4, Gimnazijos direktorius sudaro
vie5ojo pirkimo komisij4 konkrediam pirkimui organizuoti ir r,ykdyti, skiria jai uZduotis ir
suteikia visus igaliojimus toms uZduotims atlikti, o jos funkcijos nustatytos direktoriaus isakymu
patvirtintame komisij os darbo reglamente;
18.2.1. vieSojo pirkimo komisija atlieka maZos vertes pirkimus, kai prekiq ar
paslaugq numatomo pirkimo verte yra didesne nei 10 000 Eur (de5imt ttikstandiq eury) @e
PVM), o darbq numatomo pirkimo verte yra didesne nei 30 000 Eur (trisde5imt t[kstandiq eury)
(be PVM).
19. Ugdymo aprupinimo skyriaus vedejas, ivertindamas biudZeto ir kitomis leSomis
numatytq vykdyti Gimnazijos vie5qjq pirkimq poreiki ir finansines sutartiniq isipareigojimq
vykdymo galimybes, Siq duomenq pagrindu parengia metinio Gimnazijos vie5qjq pirkimq plano
projekt4 ir teikia ji tvirtinti Gimnazijos direktoriui. Si suvestine turi blti parengta ir paskelbta
Vie5qjq pirkimq istatymo nustatyta tvarka Centrineje vieSqjq pirkimq informacineje sistemoje
(toliau - CVP IS) iki kalendoriniq metq kovo l5 d., o patikslinus planuojamrl atlikti einamaisiais
kalendoriniais metais pirkimq planus, - ne veliau kaip per 5 darbo dienas.
20. Gimnazijos direktorius ar jo igaliotas asmuo gali pavesti pirkim4 vykdyti viesqjq
pirkimq organizatoriui, neatsiZvelgdamas i ApraSo 16.3.1 . ar 16.3.2. papunkdiuose nurodytas
pirkimq vertes.

IY. VIESUJU PIRKIMU PLANAVIMAS IR PASIRENGIMAS JUOS
VYKDYTI

2I.

Gimnazija, rengdamasi pirkimui ir (ar) noredama i5 anksto prane5ti tiekejams
apie pirkimo planus ir reikalavimus, gali pra5yti rinkos ekspertq, taip pat nepriklausomq
ekspertq, institucijq arba rinkos dalyviq suteikti konsultacijas ir jas gauti (Vie5qjq pirkimq
istatymo 27 straipsnis), taip pat gali i5 anksto CVP IS paskelbti pirkimq techniniq specifikacijq
projektus pagal Informacijos vie5inimo CVP IS tvarkos apra5o, patvirtinto VieSqjq pirkimq
tarnybos (toliau - VPT) direktoriaus 2017 m. birZelio l9 d. isakymu Nr. 1S-91 ,,Del Informacijos
vie5inimo Centrineje vieSqjq pirkimq informacineje sistemoje tvarkos apra5o patvirtinimo",
nuostatas.

22. Kiekvienas pirkimq organizatorius ar darbuotojas, ugdymo aprupinimo skyriaus
vedejui iki einamqjq metq gruodZio 30 d. pateikia informacij4 del prekiq, paslaugq ir darbq
vieSqjq pirkimq itraukimo i Gimnazijos vie5qjq pirkimq plan4, taip pat - kit4 reikiam4
informacij 4 pirkimams vykdyti.
23. Kai pirkim4 atlieka Gimnazijos direktoriaus isakymu paskirtas vie5qjq pirkimq
organizatorius, uZpildoma tiekejq apklausos palyma (4 priedas).

't

24. Pirkimo iniciatoriaus funkcijos:
24.1. atlikti rinkos tyrim4 del potencialiq tiekejq

ir pirkimo vertds nustatymo

(iSskyrus ypatingos skubos pirkimus ar kitais progimnazijos teises aktuose nustatytais atvejais);

24.2. rengti pirkimo objekto techning specifikacija (ei nesudaryta teises aktq
nustatyta tvarka komisija techninei specifikacijai parengti), vadovaujantis Vie5qjq pirkimq
istatymu bei VPT rekomendacijomis;
24.3. parengti pirkimo sutarties projekt4;
24.4. t:Lpildyti pra5ymo form4 (1 priedas),

iki 300 eurq (su PVM) galima

pra5ymo

nepildyti, susitarti ZodLfu;
24.5. telkti Komisijai (ei sudarya) ar kitam pirkimq organizatoriui vis4 reikiam4
informacij4 pirkimo dokumentams parengti ir pirkimo proceduroms atlikti;
25. Pirkimo organizatoriaus funkcijos
25.1. pasirinkti pirkimo b[d4, pirkim4 vykdyti vadovaujantis VPT nustatyta tvarka
ir Siuo Apra5u;
25.2. nLpildyti maZos vertds pirkimo pairym4 (4 priedas). Perkant prekes ar
paslaugas iki 3 000 eury @e PVM) maZos vertds pirkimo pa?yma nepildoma, pildomas tik
vie5qjq pirkimq Zurnalas (3 priedas);
25.3. rengli atsakymus i tiekejq paklausimus apie pirkim4;
25.4. koordinuoti (organizuoti) progimnazijos sudarytose pirkimo sutartyse
numatytq jos isipareigojimq vykdym4 ir priZiureti, kad iki nustatytq terminq butq pristatytos
sutartyse numatytos prekes ir (ar) suteiktos paslaugos, ir (ar) atlikti darbai, taip pat fvertinti
pirkimo sutartyse numatytq kiekio, kokybes ir kitq reikalavimq laikym4si;
25.5. inicijuoti sitlymus del pirkimo sutardiq pratgsimo, keitimo, nutraukimo ar
pirkimo sutartyse numatytrl prievoliq ivykdymo uZtikrinimo bldq taikymo;
25.6. atllkti visus kitus veiksmus, susijusius su pirkimo proceduromis, jei jie
neprieStarauja Vie5qjq pirkimq istatymui ir kitiems vieSuosius pirkimus reglamentuojantiems
teises aktams.

26.

Atsakingo uLbtrnalo pildymq:
26.1. i pirkimq hrrrral4 (5 priedas) registruoti gautus pra5ymus prekiq, paslaugq
pirkimui ir darbq atlikimui ir jipildyti;
26.2. paddti pirkimo organizatoriui parengti pirkimo objekto vie5qjq pirkimq
s4lygas, kitus dokumentus;
26.3. atsakingas vZ Gimnazijos administravim4 Centrineje vieSqjq pirkimq
informacineje sistemoje, turintis teisg Centrineje vie5qjq pirkimq informacineje sistemoje (toliau
- CVP IS) tvarkyti duomenis apie Gimnazij4 ir darbuotojus (pirkimq specialistus, ekspertus ir
kt.). Dirbti su CVP IS ir vie5inti informacij4 CVP IS, vadovaujantis Informacijos vieSinimo
Centrineje vie5qjq pirkimq informacineje sistemoje tvarkos apra5u, patvirtintu VPT direktoriaus
2017 m. birZelio 19 d. isakymu Nr. 15-91 ,,Del Informacijos vie5inimo Centrineje vieSqjq
pirkimq informacinej e sistemoj e tvarkos apra5o patvirtinimo" ;
26.4. atsakingas ui, pirkimq lykdym4 naudojantis centrinds perkan6iosios
organizacijos elektroniniu katalogu, kuriam vie5oji istaiga Centrine projektq valdymo agentlra,
atliekanti centrines perkandiosios organizacijos (toliau - CPO) funkcijas, suteikia prisijungimo
duomenis prie elektroninio katalogo CPO.ltrM (toliau - CPO elektroninis katalogas);
26.5. ralytiniq pirkimo sutardiq vieSinimas CVP IS;

8

25.6. registruoti pasira3ytas ne5ali5kumo deklaracijas ir konfidencialumo
pasiZadejimus, kurie saugomi Lietuvos Respublikos dokumentq ir archylr4 istatymo nustatyta
tvarka.

27. Gimnazijos direktoriaus isakymu paskirti pirkimams vykdyti komisijos nariai,
ekspertai, darbuotojai, privalo pasira5yti konfidencialumo pasiZadejim4 (1 priedas) ir
ne5ali5kumo deklaracij 4, patvirtint4 VPT direktoriaus.

28. Gimnazlja gali igalioti kit4 perkandiqj4 organizacij4 (toliau igaliotoji
orgarizacija) vykdyti pirkimo procedlras. Tokiu atveju igaliotajai organizacijai nustatomos
uZduotys ir suteikiami visi igaliojimai toms uZduotims vykdyti.

v. vrEsoJo prRr<rMo suTAni4l SUDARYMAS rR vyKDyMAS

29. Komisija, pirkimo organizatorius pirkimo sutartis rengia vadovaudamiesi
Vie5qjq pirkimq istatymo V skyriaus nuostatomis.
30. Parengusi pirkimo sutarties projektq, Komisija ar pirkimo organizatorius
suderina

ji

su Gimnazijos direktoriumi.

31. Pirkimo orgxizatorius nuolat stebi, ar laikomasi pirkimo sutardiq galiojimo
terminq ir teikia informacij4 Gimnazijos direktoriui apie sutarties vykdymo eig4 ir naujo pirkimo
tikslingum4.

32. Visais atvejais, kai vykdant sudaryt4 pirkimo sutarti prireikia keisti tam tikras
pirkimo sutartyje nustatytas s4lygas, pirkimo organizatorius inicijuoja pirkimo sutarties
pakeitim4, priskiriam4 pirkimo sutarties (sutartiniq isipareigojimq) rykdymo koordinavimui
(organizavimui). Inicijuodamas sutarties pakeitim4, pirkimo organizatorius nustato, ar:
32.1. pirkimo sutarties s4lygq keitimo galimybe buvo numatytapirkimo sutartyje;
32.2. nebus paZeisti pagrindiniai pirkimq principai ir tikslai pakeitus pirkimo
sutarties s4lygas.

33. Jeigu pirkimo sutartyje nenumatyta galimybe j4 pratEsti, o prekiq tiekimas,
paslaugq teikimas ar darbq atlikimas yra biitinas Gimnazijos funkcijoms vykdyti, pirkimq
organizatorius privalo numatyti jq pirkim4 einamaisiais ar ateinandiais biudZetiniais metais
Apra5e nustatyta tvarka.

34. Jeigu pirkimo sutartyje numatyta galimybe j4 pratgsti, pirkimq organizatorius,
atsiZvelgdamas i pirkimo sutartyje numatytrl isipareigojimq laikym4si ir atlikgs tyrim4 pirkimo
sutarties objekto rinkos kainai nustatyti, ivertina pirkimo sutarties pratgsimo tikslingum4.

35. Jei nustatoma, kad tikslinga pratgsti galiojandiq pirkimo sutarti, pirkimq
organizatorius parengia susitarimo del pirkimo sutarties pratgsimo projekt4 ir suderina ji su
direktoriumi ir vyriausiuoju buhalteriu.
36. Gimnazijos direktorius, priemgs sprendim4 pratgsti pirkimo sutarti, pasiraSo
susitarim4 del pirkimo sutarties pratgsimo.
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YI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. Laimejusiq pirkimo dalyviq pasi[lymai, sudaryos pirkimo sutartys

ir jq

pakeitimai, taip pat pirkimo sutarties neivykdZiusiq ar netinkamai j4 ivykdZiusiq tiekejq (tiekejq
grupes atveju - visq grupes nariq) ir [kio subjektq, kuriq pajegumais remesi tiekejas ir kurie su
tiekeju prisieme solidari4 atsakomybg uZ pirkimo sutarties ivykdym4 pagal VieSqjq pirkimq
istatymo 49 straipsnio 5 dali (eigu paZeidimas buvo padarytas del tos pirkimo sutarties dalies,
kuriai jie buvo pasitelkti), s4ra5ai skelbiami CVP IS, vadovaujantis Informacijos vie5inimo
Centrineje vieSqjq pirkimq informacineje sistemoje tvarkos apra5u, patvirtintu VPT direktoriaus
2017 m. birZelio 19 d. isakymu Nr. 15-91 ,,Del Informacijos vie5inimo Centrineje viesqjq
pirkimq informacinej e sistemoj e tvarkos apra5o patvirtinimo".
37. Visos ataskaitos rengiamos vadovaujantis Vie5qjq pirkimq istatymo 96 straipsnio
nuostatomis ir pagal VPT patvirtintas tipines formas bei reikalavimus.
38. Visi su pirkimq organizavimu, vykdymu ir vidaus kontrole susijg dokumentai
saugomi kartu su pirkimq procediiry dokumentais Vie5qfq pirkimq istatymo 97 straipsnyje nustafita
tvarka.

39. UL. atliekamus vie5uosius pirkimus atsako
direktorius.

ir

vidaus kontrolE vykdo Gimnazijos

l0
Kupi5kio Lauryno Stuokos-Gucevidiaus gimnazijos
vie5qiq pirkimq organizavimo tvarkos apraSo

I

priedas

KUPISKIO LAURYNO STUOKOS.GUCEVIdIAUS GIMNAZIJA
(asmens vardas ir pavard1s)

KONFIDENCIALUMO PASIZADEJIMAS

20

m.

d.

KupiSkis

BIdamas
(vieiajame pirhme atliekamq pareigl pavadinimas)

l.

PasiZadu:

1.1. saugoti ir
su

tik istatymq ir kitq

teises aktq nustatytais tikslais

ir tvarka naudoti vis4

pirkimu susijusi4 informacij4, kuri man taps Zinoma, atliekant

pafeigaS;

fuieiajame pirkime atliekamq pdreigq pavadinimas)

1.2. man patiketus dokumentus saugoti tokiu budu, kad tretieji asmenys neturetq
galimybes su jais susipaZinti ar pasinaudoti;
1.3. nepasilikti jokiq man pateikq dokumentq koprjtl.
2.Mar Zinoma, kad su pirkimu susijusi4 informacij4, kuriq VieSqjq pirkimq istatymo
ir kitq su jo igyvendinimu susijusiq teises aktq nuostatos numato teikti pirkimo procedurose
dalyvaujandioms arba nedalyvaujandioms Salims, galesiu teikti tik ipareigotas pirkimo komisijos
ar perkandiosios organizacijos vadovo ar jo igalioto asmens. Konfidenciali4 informacij4 galesiu
atskleisti tik Lietuvos Respublikos istatymq nustatytais atvejais.
3. Man i5ai5kinta, kad konfidenciali4 informacij4 sudaro:
3.1. 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 Viesqjq pirkimq
istatymo ir kitq su jo igyvendinimu susijusiq teises aktq nuostatos nenumato teikti pirkimo
procedfiro se dalyvauj and ioms arba nedalyvauj andioms Sal ims ;
3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prie5tarauja istatymams, daro nuostoliq
teisetiems Saliq komerciniams interesams arba trukdo uZtikrinti s4zining4 konkurencij4.
4. Esu ispetas, kad, paZeidgs 5i pasiZadejim4, turesiu atlyginti perkandiajai
organizacij ai ir tiekej ams padarytus nuostolius.

(paraias)

(vardas ir pavarde)

ll
KupiSkio Lauryno Stuokos-Gucevidiaus gimnazijos
vie5qlq pirkimq organizavimo tvarkos apra5o
2 priedas
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asmens pareigq

pavadinimas)
(paraias)
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KUPISKIO LAURYNO STUOKOS-GUCEVIdIAUS GIMNAZIJA
20_ BIUDZETTNTATS METAIS PLANUOJAMU PIRKTI GTMNAZIJOS
REIKMNMS REIKALINGU DARBU, PREKIU IR
PASLAUGU PLANAS
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Kupi Skio Lauryno Stuokos-Gucevidiaus gimnazij o s
vie5qjq pirkimq organizavimo tvarkos apra5o
3 priedas

KUPISKIO LAURYNO STUOKOS-GUCEVIdIAUS GIMNAZIJA
TVIRTINU

(paraias)

Pirkimq pavedama atlikti

PARAISKA VIESAJAM PIRKIMUI

20

m.

d.

Nr.

KupiSkis
Struktflrinis padalinys

Pirkimo objekto (prekiq, paslaugq ar darbq)
pavadinimas

Prekiq kiekis, paslaugq ar darbq apimtys
(atsiZvelgiant i vis4 pirkimo sutarties trukmg su
galimais pratgsimais)
Maksimali planuojama pasiiilymo verte be
PVM Eur (o jei pirkimas skaidomas i dalis kiekvienos dalies maksimali pasiiilymo kaina be
PVM Eur)
Finansavimo Saltinis
Planuoj ama pirkimo

(pir kim o por

e

i kio

pradiia

pr a di i a)

Planuoj amas sutarties galioj imo terminas,

atsiZvelgiant i visus galimus pratgsimus
(nurodyti trukmg dienomis, mdnesiais, metais

arba numatomq sutarties prqdZios ir pabaigos
datq)

Prekiq pristatymo, paslaugq suteikimo ar darbq
atlikimo terminai ir atlikimo vieta
(nurodyt i terminus dienomis, m2nes iais, met ais
arba datq)
Prekiq, paslaugq ar darbq apmokejimo s4lygos
(nurodyti sumas dr procenting iSraiSkq)

Nutodli galimus tiekejus (maios vertds
neskelbiamam pirkimui), kuriq prekes,
paslaugos ar darbai tenkintq reikalavimus,

keliamus numatomam pirkimo objektui ir
kontaktus

jq

Pirkimo (prekiq, paslaugl ar darbq) apra5ymas
(p a gr indini a i kielqtb ini ai ir kolqt b ini ai
reikalovimai, kurie gali buti nurodyti

avansinis mokejimas (biitinas/nebiltinas) :

tarpinis mokejimas (butinas/nebutinas) :
galutinis atsiskaitymas (terminas k. d.) :

l3
pride damoj e technindj e spec ifi kac ij oj e,
p as ir asyt i p ir kimo ini ci

otori aus)

l.

Pasiiilymq vertinimo kriterijus

Kaina

I

2. Kainos/s4naudq ir kokybes santykis !,
3. Sqnaudos (kurios apskaiiiuojamos
gyvavimo ciklo sanaudu metoda)

pagal

E

Tiekejq pasiolymq vertinimui pagal 1, 2 kriterijus, siulomi':
vertinimo kriterijai:
vertinimo kriterij aus parametrai:
Pridedama:

E;

n

1) techninO specifikacija taip
ne
2) planai, breiiniai, projektai, pasiillymai

ir kiti dokumentai:

taip

f]; rc |

11ei

reikalingi

-

Pirkimas itrauktas i metini pirkimry planq (taip l, ne
), jeigu ne - nuo
perkaniiosios organizacijos nepriklausqniios aplinlrybes, kuriomis grindiiama ypqtinga skuba;
keliomi techniniai, estetiniai, funkciniai, kolrybes ir kt. reikalovimai (taip Z, ne D; tailrytini
aplinkos apsougos lviterijai (trip A, ne A; tuilEtini energijos vartojimo efektyvumo
reikalavimai Qaip Z, nuZ, );
Pirkim4 sitloma atlikti
(pirkimo biidas ir BVZ kodas)

(pir kimo inic i at oriaus p ar e i gos)

' 1; Kainos/s4naudq ir

(paraias)

kokyb6s santykis. Vertinant atsiZvelgiama

(vardas ir povarde)

i

kain4 arba sqnaudas

ir

kriterijus,

susijusius su pirkimo objektu, iskaitant kokybinius, aplinkosaugos ir (arba) socialinius kriterijus, pavyzdZiui:
a) techninius pranaSumus, estetines ir funkcines charakteristikas, prieinamum4, tinkamum4 visiems vartotojams,
socialines, aplinkosaugines ir inovatyvias charakteristikas bei sqZiningos prekybos sqlygas (pavyzdZiui, taikant 5i
kriterijq gali bUti vertinama, kiek tiekejo siiilomas atlyginimas pirkimo sutarti vykdysiantiems darbuotojams vir5ija
jo arba iikio subjekto, kurio pajegumais remiamasi, kilmes Salyje nustagtq minimalq darbo uZmokesti);
b) pirkimo sutardiai ivykdyti paskirtq darbuotojq organizavim4, kvalifikacijq ir patirti, kai tai daro reik5mingq itakq
pirkimo sutarties ivykdymo kokybei;
c) garanting prieZitir4 ir techning pagalb4, pristatymo s4lygas (pavyzdZiui, pristatymo dat4, proces4, trukmg arba
ivykdymo laikotarpi).
2) Sqnaudos, kurios apskaiiiuojamos pagal gyvavimo ciklo s4naudr; metod4:
Gyvavimo ciklo s4naudos apima prekiq, paslaugq ar darbq gyvavimo laikotarpiu patiriamas visas Sias i5laidas ar jq
dali:
l) perkandiqjq organizacijq ar kitq naudotojq patiriamas i5laidas:
a) su isigijimu susijusias i5laidas, iskaitant kain4;
b) naudojimo iSlaidas, pavyzdi,iui, energijos ar kitq iStekliq suvartojimo iSlaidas;
c) eksploatavimo i5laidas;
d) glvavimo ciklo pabaigos iSlaidas, pavyzdZiui, atliekq surinkimo, perdirbimo iSlaidas;
2) iSlaidas, susijusias su prekiq, paslaugq ar darbq gyvavimo laikotarpiu sukeliamais i5oriniais aplinkos veiksniais,
jeigu imanoma nustatSrti ir patikrinti tokiq i5laidq piniging vertg. Tokios i5laidos gali biiti susijusios su Siltnamio
efektq sukeliandiq iSmetamqiq dujll ar kitq i5metamqiq ter5alq kiekio maZinimu, klimato kaitos maZinimu.

t4
KupiSkio Lauryno Stuokos-Guceviiiaus gimnazijos
vieSqjq pirkimq organizavimo warkos apra5o
4 priedas

KUPISKIO LAURYNO STUOKOS-GUCEVIdMUS GIMNAZIJA
TIEKEJU APKLAUSOS PAZYMA

20

d. Nr.

m.
KupiSkis

1.

Pirkimo pavadinimas:

2. Trumpas pirkinio (pirkimo objekto) apra5ymas:

3 Pirkimn

fiekeirr anklarrsos hiidrr atliko

4. Tiekejq apklausos forma:
5.

5.1. Pavadinimas

Duomenys
apie tiekej4

5.2. Adresas
5.3. Kita informacija
(pasifllyta kaina)

6. Duomenys apie pasirinkt4 tiekej4,

btisimos pirkimo sutarties s4lygos

I5analizavus ir ivertinus pasiulymus laimejusiu
nrinaiintas tiekeio
Pirkim4 patvirtinantis dokumentas - s4skaita
faktflra.

7. Sprendimo pasirinkti nurodyt4 tiekej4 laimetoju motyvai, kitos su tiekejq apklausa susijusios
aplinkybes:

Pirkimq organizatorius

l5
Kupi5kio Lauryno Stuokos-Gucevidiaus gimnazijos
vieSqjq pirkimq organizavimo tvarkos apra5o
5 priedas

KUPISKIO LAURYNO STUOKOS.GUCEVIEIAUS GIMNAZIJA

MAZos VERTES PIRKTMU REGrsrRACrJos ZunNar,as
2OI METAI
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t6
Kupi5kio Lauryno Stuokos-Gucevidiaus gimnazijos
vieSqiq pirkimq organizavimo tvarkos apra5o
6 priedas

KUPISKIO LAURYNO STUOKOS.GUCEVIdIAUS GIMNAZIJA
BIUDZETINIAIS METAIS ATLIKTU VIESUJU PIRKIMU
REGISTRACIJOS ZUNNAIAS
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