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DEL VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO INZINERIJOS LICEJAUS
VIESUJU PIRKIMU ORGANIZAVIMO TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus Gedimino technikos universiteto inZinerijos licejaus vie5qjq pirkimq
organizavimo taisykles (toliau - taisykles) nustato Vilniaus Gedimino technikos universiteto
inZinerijos licejaus (toliau - perkandioji organizacrja) prekiq, paslaugq ir darbq viesqjq pirkimq
planavim4, organizavim4, vykdymQ, procedDras, pirkimus vykdandiq asmem+ teises, pareigas,
funkcij as, pirkimq apskait4.

2. Atlikdama vie5uosius pirkimus perkandioji organizacija vadovaujasi Vie5qjq pirkimq
istatymu, MaZos vertes pirkimq tvarkos apra5u, patvirtintu VieSqjq pirkimq tarnybos direktoriaus
2017 m. birZelio 28 d. isakymu Nr. 1S-97 ,,Del MaZos vertes pirkimq tvarkos apra5o patvirtinimo"
(toliau - MaZos vertes pirkimq tvarkos apraSas), kitais Vie5qjq pirkimq istatymo igyvendinamaisiais
teises aktais ir Siomis taisyklemis.

3. Tvarkos apra5o pagrindiniai tikslai yra uZtikrinti:
3.1. racionalq le5q planavim4 perkandiajai organizacijai pavestiems uZdaviniams ir

funkcijoms vykdyti;
3.2. teising4 Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq istatymo ir jo igyvendinamqjq teises

aktq, taip pat perkandiosios organizacijos vie5uosius pirkimus reglamentuojandiq teises aktq taikym4;
3.3. atitinkamiems metams numatytq priemoniq kokybiSk4vykdym4 laiku;
3.4. pirkimui skirtq le5q taupq, racionalq naudojim4 ir kontrolg;
3.5. tinkam4 pirkimo sutardiq ir preliminariqjq sutardiq vykdym4 ir keitimq.
4. Taisyklese vartojamos s4vokos:
4.1. vie5qjq pirkimq komisija (toliau - Komisija) - perkandiosios orgarizacijos vie5qjq

pirkimq komisija;
4.2. maksimali pasiulymo kaina - perkandiosios organizacijos nustatyta priimtina leSq

sruna, lygi ikainiq ir kiekio (apimties) arba preliminaraus kiekio (apimties) sandaugai. Jei dalyvio
pasiulyme nurodyta pasifilymo kaina vir5ys maksimali4 pasifllymo kainq, Komisija ir pirkimq
organizatorius turi atmesti pasifllym4 del per dideles ir perkandiaj ai organizacijai nepriimtinos kainos;

4.3. pirkimo sutarties administravimas - tiekiamq prekiq, teikiamq paslaugq ir atliekamq
darbq priemimas, tiekejo priimtq isipareigojimq (kiekiq, kokybes, terminq ir kt.) vykdymo prieliura,
civilines atsakomybes tiekejams taikymas, gindq sprendimas ir kiti perkandiosios organizacijos
veiksmai, kuriais siekiama, kad pirkimo sutartis bUtq ivykdytajoje numatytomis s4lygomis;

4.4. pirkimq organizatorius - perkandiosios organizacijos direktoriaus isakymu paskirtas
nepriekai5tingos reputacijos perkandiosios organizacijos darbuotojas, kuris nustatyta tvarka
organizuoja ir atlieka maZos vertes pirkimus neskelbiamos apklauos btidu;

4.5. pirkimq registras - perkandiosios organizacijos nustatytos formos dokumentas
(popieriuje ar skaitmenineje laikmenoje), skirtas registruoti perkandiosios organizacijos atliktus
pirkimus;

4.6. rinkos tyrimas - kokybines ir kiekybines informacijos apie reali4 bei potenciali4 prekiq,
paslaugq ir darbq pasiDl4 rinkimas, analize ir apibendrintq i5vadq,pagal kurias priimami sprendimai
del pirkimq vykdymo, rengimas. Rinkos tyrimo tikslai: nustatyti pirkimui skirt4 le5q dydi, surinkti
informacij4 del pirkimo skaidymo (neskaidymo), suZinoti informacij4 apie potencialiq tiekejq skaidiq,
i5siaiSkinti numatomo pirkimo tiekejq kvalifikacijos reikalavimus, i5siai5kinti numatomo pirkimo

?
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socialinius, aplinkosaugos aspektus, ar perkamas objektas yra centrines perkandiosios organizacijos
kataloge ir pan.;

4.7. tiek6jq apklausa ZodZiu -perkandiosios organizacijos Zodinis keipimasis itiekejus (-

4) su pra5ymu pateikti pasifllymus. Taip pat galima pasinaudoti vie5ai tiekejq pateikta informacija
(reklama internete ir kt.) apie sifilomas prekes, paslaugas, darbus. Toks informacijos gavimas
prilyginamas tiekejq apklausai ZodZiu. Apklausiant Lodliu su tiekejais taip pat bendraujama
asmeni5kai arba telefonu. Tiekejai neprivalo pateikti savo pasiiilymq ra5tu;

4.8. uL, perkaniiosios organizacijos administravim4 Centrin6je vieSqjq pirkimq
informacin6je sistemoje atsakingas asmuo (toliau - CVP IS administratorius) - perkandiosios
organizacijos vadovo paskirtas perkandiosios organizacijos darbuotojas, turintis teisg Centrineje
vie5qjq pirkimq informacineje sistemoje (toliau - CVP IS) tvarkyti duomenis apie perkandi4j4
organizacij4 ir jos darbuotojus (vie5qjq pirkimq komisijos narius, pirkimq organizatorius, ekspertus
ir kt.);

4.9. uZ pirkimq planavim4 atsakingas asmuo - perkandiosios organizacijos darbuotojas,
atsakingas uZ biudZetiniais metais numatomq pirkti perkandiosios organizacijos reikmems reikalingq
darbq, prekiq ir paslaugq plano sudarym4 ir jo paskelbim4;

4.10. uil, pirkimq vykdym4 naudojantis centrinOs perkaniiosios organizacijos
elektroniniu katalogu atsakingas asmuo perkandiosios organizacijos vadovo paskirtas
darbuotojas, kuriam centrine perkandioji organizacija suteikia prisijungimo duomenis prie
elektroninio katalogo. Kai numatoma maZos vertds pirkimo sutarties verte yra maZesne kaip 10000
(deSimt ttkstandiq) Eur be PVM, pareigos pirkti i5 centrines perkandiosios organizacijos ndra.

4.11. kitos taisyklese vartojamos s4vokos apibreZtos Vie5qjq pirkimq istatyme, MaZos vertes
pirkimq tvarkos apra5e ir kituose vieSuosius pirkimus reglamentuojandiuose teises aktuose.

5. Sios taisykles netaikomos Vie5qjq pirkimq istatymo 6-10 straipsniuose nustatytais
atvejais.

II SKYRIUS
PIRKIMU ORGANIZAVIMO PROCESAS

6. Pirkimq organizavimo proceso etapai:
6.1. nustatomas pirkimq poreikis;
6.2. nustatoma planuojamos sudaryti pirkimo sutarties verte;
6.3. nustatoma pirkimo verte;
6.4. parengiamas ir patvirtinamas einamaisiais kalendoriniais metais planuojamq atlikti

pirkimq planas bei pagal VieSqiq pirkimq tarnybos nustatytus reikalavimus ir tvark4 CVP IS
paskelbiama planuojamq atlikti pirkimq suvestine. Si suvestine paskelbiama kiekvienais metais ne

veliau kaip iki kovo 15 dienos, o patikslinus einamaisiais kalendoriniais metais planuojamq atlikti
planus, - ne veliau kaip per 5 darbo dienas. lki 2023 m. sausio 1 d. Sio papunkdio nuostata maZos
vertes pirkimams yra neprivaloma;

6.5. parengiama planuojamo atlikti pirkimo technine specifikacija, i5skyrus neskelbiamos
paklausos btidu atliekamus pirkimus;

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

parengta parai5ka-uZduotis (3 priedas);
6.8. parengiamipirkimodokumentai;
6.9. atliekamospirkimoprocedfiros;
6.10. sudaroma pirkimo sutartis;
6.1 1. atliktas pirkimas registruojamas pirkimq registre (5 priedas);
6.12. atliekamas pirkimo sutarties administravimas.
7. Konkretaus vieSojo pirkimo b[das pasirenkamas atsiZvelgiant i:
1.1. numatom4 prekiq, paslaugq ir darbq pirkimo vertg, apskaidiuot1pagal VieSqiq pirkimq

tarnybos patvirtint4 Numatomos vieSojo pirkimo ir pirkimo vertes skaidiavimo metodik4;
7.2. kitas Vie5qjq pirkimq istatyme nustatytas s4lygas ir aplinkybes.
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8. Pirkimo metu atliekamos pirkimo proced[ros, nustatomas dalyvis, kuriam siuloma
sudaryti pirkimo sutarti.

9. Pirkimo sutarties administravimo metu priimamos prekes, paslaugos ar darbai,
tikrinama tiekiamq prekiq, teikiamq paslaugq ar atliekamq darbq kokybe, pirkimo sutarties prievoliq
vykdymo terminai, pirkimo sutartyje numatytais atvejais taikoma civiline atsakomybe, pirkimo
sutartyje nustatytomis s4lygomis pratgsiami prievoliq lvykdymo terminai, Vie5qjq pirkimq istatyme
nustatytais atvejais ir tvarka keidiamos pirkimo sutarties s4lygos, sprendZiami gindai, apmokama uZ
prekes, paslaugas ar darbus, atliekami visi veiksmai, kuriais siekiama, kad pirkimo sutartis butq
tinkamai ivykdyta.

10. Pirkimo sutarties administravimas prasideda sudarius pirkimo sutarti ir baigiasi, kai

ivykdomi visi pirkimo sutartyje nustatyti Saliq isipareigojimai arba kai pirkimo sutartis nutraukiama.

III SKYRIUS
VIESUOSIUS PIRKIMUS ATLIEKANTYS ASMENYS

11. Perkandiosios organizacijos vie5qjq pirkimq organizavimo procese dalyvauja Sie

asmenys:
11.1. pirkimo iniciatoriai;

6 11.2. uZ pirkimq planavim4 atsakingas asmuo - direktoriaus pavaduotojas [kio reikalams;
1 1.3. pirkimq organizatoriai skiriami atskiru perkandiosios organizacijos direktoriaus isakymu.

Jie atlieka maZos vertes pirkimq neskelbiamos apklausos bfldu procedflras;
11.4. Komisija sudaroma atskiru perkandiosios organizacijos direktoriaus isakymu. Ji vykdo

visq, i5skyrus pirkimus atliekamus neskelbiamos apklausos b[du, viesqjq pirkimq procedlras;
1 1.5. CVP IS administratorius - direktorius ;

11.6. uZ pirkimq vykdym4 naudojantis centrines perkandiosios organizacijos elektroniniu
katalogu atsakingas asmuo - direktoriaus pavaduotojas flkio reikalams .

12. Pirkimo iniciatorius vykdo Sias funkcijas:
12.1. atlieka rinkos tyrim4 (i5skyrus ypatingos skubos pirkimus ar kitais perkandiosios

or ganizacijo s tei s e s aktuo s e nustatytai s atvej ai s) ;

12.2. kiekvieno pirkimo procediiroms atlikti pildo parai5k4-uZduoti (3 priedas);
12.3. koordinuoja (organizuoja) perkandiosios organizacijos sudarytose pirkimo sutartyse

numatytr+ jos isipareigojimq vykdym4 ir priZilri pristatymo (atlikimo, teikimo) terminq bei prekiq,
paslaugq ir darbq atitikt! pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams
laikym4si;

I2.4. inicijuoja siiilymus del pirkimo sutardiq pratgsimo, keitimo, nutraukimo ar pirkimo
n sutartyje numatytq prievoliq ivykdymo uZtikrinimo paemimo.

13. UZ pirkimq planavim4 atsakingas asmuo vykdo Sias funkcijas:
13.1. skaidiuoja numatomo pirkimo vertg;
13.2. rengia perkandiosios organizacijos einamqjq biudZetiniq metq pirkimq planq;
13.3. CVP IS pildo Vie5qiq pirkimq istatymo 96 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyt4, visq

per kalendorinius metus sudarytq pirkimo sutardiq, ataskait4.
14. Uit pirkimq vykdym4 naudojantis centrinOs perkaniiosios organizacijos

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

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

14.2. vizuoja pirkimo iniciatoriaus pateikt4 sillym4 pirkim4 vykdyti naudojantis centrines
perkandiosios organizacijos elektroniniu katalogu, kai jame si[lomos prekes, paslaugos ar darbai
atitinkapirkimo iniciatoriaus suformuotus poreikius irpirkimas negali b[ti atliktas efektyvesniu b[du
racionaliai naudojant leSas, arba motyvus atlikti pirkim4 nesinaudojant elektroniniu katalogu;

14.3. vykdo prekiq, paslaugq ar darbq pirkimus naudodamasis centrines perkandiosios
or ganizacijo s elektroniniu katalo gu ;
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14.4. teikia informacij4 apie praejusiais kalendoriniais metais ivykdytus pirkimus naudojantis
centrines perkandiosios organizacijos elektroniniu katalogu.

15. Komisija vykdo tarptautines vertds pirkimus, supaprastintus pirkimus ir maZos veftes
pirkimus, atliekamus skelbiamos apklausos b[du.

16. Pirkimq orgarrizatorius vykdo maZos vertes pirkimus, atliekamus neskelbiamos apklausos
bldu.

17. Komisijos nariai, ekspertai, stebetojai gali dalyvauti Komisijos darbe, o pirkimq
organizatoriai - vykdyi pirkimq, tik priei tai pasiraSg konfidencialumo pasiZadejim4 (1 priedas) ir
Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 23 d. isakymu Nr. 15-93 patvirtintos
ne5ali5kumo deklaracijos tiping fo.*q (2 priedas). Komisija dirba pagal j4 sudariusios perkandiosios

oryanizacijos direktoriaus isakymu patvirtint4 darbo reglament4.
18. Komisijos narys, pirkimq organizatorius, vieSqjq pirkimq procedlrose dalyvaujantis

ekspertas privalo deklaruoti privadius interesus Lietuvos Respublikos vieSqjq ir privadiq interesq
derinimo valstybes tamyboje istatymo ir kitq teises aktq nustatylatvarkapateikdamas privadiq interesq
deklaracij4. Komisijos narys, pirkimq organizatorius ar vieSqjq pirkimq procedrirose dalyvaujantis
ekspertas, nepateikgs privadiq interesq deklaracijos, neturi teises dalyvauti vieSajame pirkime ir turi b[ti
at5auktas i5 atitinkamq pareigq.

IV SKYRIUS
PIRKIMU VYKDYMAS

19. Pirkimo iniciatorius, norddamas pradeti pirkimo proced[ras, atlieka rinkos tyrim4,
parengia paraiSk4-uZduoti (3 priedas) ir jqpavizuoja. Pirkimo iniciatoriaus paraiSk4-uZduoti tvirtina
perkandiosios organizacijos direktore. Konkretaus pirkimo proceduros gali blti pradetos tik esant
patvirtintai uZduodiai ir susipaZinus Komisijos pirmininkui ar pirkimq organizatoriui.

20. MaZos vertes pirkimai atliekami vadovaujantis MaZos vertes pirkimq tvarkos apraSu ir
neskelbiami tik jame numatytais atvejais.

21. Jei pirkimq atlieka Komisija, pirkimo dokumentus tvirtina perkandiosios organizacijos
vadovas. Jei pirkim4 atlieka pirkimq organizatoriai, pirkimo dokumentai nera tvirtinami;

22. Atlikdamas pirkim4, pirkimq organizatorius pildo tiekejq apklausos paZym1(4 priedas).
Tiekejq apklausos paZyma gali bDti nepildoma, jei numatomos sudaryti pirkimo sutarties verte yra
maZesne kaip 10000,00 (desimt ttkstandiq) Eur be PVM. Tais atvejais, kai pirkimq organizatorius
nepildo apklausos paZymos, Sie pirkimai taip pat turi bUti uZregistruoti pirkimq registre (5 priedas).

23. Perkandiajai organizac5ai gavus tiekejo pretenzijq, pirkimo, del kurio gauta 5i

pretenzija, procedflra nuo jos gavimo momento be atskiro Komisijos ar pirkimq organizatoriaus
sprendimo sustoja. Motyvuot4 sprendim4 del pretenzijos priima Komisija arba pirkimq
organizatorius priklausomai nuo to, kas atlieka konkretaus pirkimo procediiras.

24. Esant Viesqfq pirkimq istatyme nustatytoms s4lygoms, sprendimq nutraukti pirkimo
procedfiras priima Komisija arba pirkimq organizatorius priklausomai nuo to, kas atlieka konkretaus

pirkimo procediiras.

25. Atliktus viesuosius pirkimus registruoja, pirkimq apskaitq tvarko sekretore.
26. Direktoriaus pavaduotojas [kio reikalams parengia ir Vie5qjq pirkimq tarnybai pateikia

Vie5qjq pirkimq istatymo 96 straipsnyje nurodytas ataskaitas. Sias ataskaitas pasira5o perkandiosios
or ganizacijo s direkto re.

V SKYRIUS
MAZOS VERTES PIRKIMU, ATLIEKAMU NESKELBIAMOS APKLAUSOS BUDU,

YPATUMAI

27. Pirkimq organizatorius, atlikdamas maZos vertes pirkim4neskelbiamos apklausos biidu,
turi kreiptis pateikti pasifilymus ne maliaukaip i tris potencialius su pirkimo objektu susijusi4 veikl4
vykdandius tiekejus, i5skyrus taisykliq 28 ir 29 punktuose nustatytus atvejus.
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28. MaLiau nei i tris tiekejus galima kreiptis pateikti pasifilymus, kai rinkoj e yra maliau
tiekejq, kurie gali patiekti reikalingq prekiq, suteikti paslaugq ar atlikti darbq. Tokiu atveju turi bUti
keipiamasi pateikti pasiiilymus ivisus rinkoje esandius tiekejus.

29. Kviesti vien4 tiekej4 pateikti pasifilym4 galima Siais atvejais:
29.1. perkamos prekds, paslaugos ar darbai, kuriq pirkimo sutarties vertd ne didesne kaip

10000,00 (de5imt tfikstandiq) Eur be PVM;
29.2. yra tik konkretus tiekejas, kuris gali patiekti reikalingas prekes, suteikti paslaugas ar

atlikti darbus, ir nera jokios kitos priimtinos alternatyvos (pur., perkamos meninio, mokslinio
pobrldZio paslaugos, perkamos papildomos prekes ar paslaugos i5 tam tikro tiekejo, techniniu poZiflriu
derinant su jau turimomis prekemis ar suteiktomis paslaugomis ir pan.);

29.3. del objektyvirl prieZasdiq pirkim4 biitina atlikti labai greitai. Sios aplinkybes negali
priklausyti nuo perkandio sios or ganizacijo s del simo arba neveiklumo ;

29.4. perkamos perkandiosios organizacijos darbuotojq mokymo ir konferencijq paslaugos;
29.5. yra kitos objektyviai pateisinamos aplinkybes, del kuriq neimanoma arba netikslinga

apklausti daugiau tiekejq.
30. Atliekant maZos vertes pirkim4 neskelbiamos apklausos bfldu, tiekejai apklausiami

LodZiu arba ra5tu.
31. MaZos vertes pirkimq neskelbiamos apklausos b[du tiekejq apklausa ra5tu gali b[ti

atliekama visais atvejais. MaZos vertds pirkimq neskelbiamos apklausos bfrdu tiekejq apklausa LodZit
gali btiti atliekama, jei:

31.1. numatomos sudaryti pirkimo sutarties verte yra maZesnd kaip 10000,00 (de5imt
tiikstandiq) Eur be PVM;

31.2. perkama esant ypatingoms aplinkybems: avarijai, stichinei nelaimei, epidemijai ir
kitokiam nenugalimos jegos poveikiui, kai del skubos netikslinga gauti pasillymq ra5tu.

32. Kai maZos vertes pirkimas neskelbiamos apklausos budu atliekamas raStu, tiekejams
turi bfiti pateikiama 5i informacija:

32.1. pageidaujamos pirkimo objekto savybes ir svarbiausios pirkimo sutarties s4lygos;
32.2. pagal koki kriterijq bus i5renkamas ekonomiSkai naudingiausias pasi0lymas.

Pasirenkamas vienas i5 Viesqjq pirkimq istatymo 55 straipsnio I dalyje nustatytq pasifllymo
vertinimo kriterijq;

32.3. koki4 informacij4 turi nurodyti si[lantis savo prekes, paslaugas ar darbus tiekejas,
kokiomis priemonemis ir iki kada jis turi pateikti pasillym4.

33. Apklausiant ZodZfu su tiekejais bendraujama telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje,
vertinama internete tiekejq skelbiama informacija apie prekiq, paslaugq ar darbq kain4.

34. Apklausiant ra5tu kvietimas tiekejams pateikiamas pa5tu, elektroniniu pa5tu ar CVP IS
priemonemis, nustadius proting4 termin4 pasi[lymams pateikti. Pasifllymus ra5tu gali b[ti pra5oma

pateikti elektroniniu pa5tu, CVP IS priemonemis ar vokuose. Tame padiame pirkime dalyvaujantys
tiekejai turi btti apklausiami ta padia forma. Jeigu kvietimas tiekejams pateikiamas elektroniniu
pa5tu, kartu su kitais pirkimo dokumentais turi b[ti saugomas elektroninio lai5ko iSra5as,

patvirtinantis, kuriems tiekej ams buvo i5siqstas kvietimas.

VI SKYRIUS
PIRKIMO SUTARTIS, PASKELBIMAS, KEITIMAS

34.1, Ra5tu sudaromas pirkimo sutartis ar (ir) preliminari4sias sutartis ir papildomus

susitarimus turi vizuoti direktorius.
35. Pirkimo sutartis pasiraSo perkandiosios organizacijos direktorius.
36. Pirkimo sutartis sudaroma raStu. ZodZiuji gali bfiti sudaroma tik tada, kai pirkimo

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

administruoj a pirkimo iniciatorius.
37. UZ perkandiosios organizacrlos laimejusiq dalyviq pasirllymq ir pirkimo sutardiq

paskelbim4 CVP IS atsakingas asmuo - direktoriaus pavaduotojas [kio reikalams.
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38. Sprendim4 del pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties jos galiojimo laikotarpiu
keitimo neatliekant naujos pirkimo proced[ros pagal Vie5qiq pirkimq istatymo 89 straipsni priima
Komisija.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39. Perkandiosios organizacijos vieSqjq pirkimq dokumentus kaupia ir saugo direktoriaus
pavaduotoj as iikio reikalams.

40. Planavimo ir pasirengimo pirkimams dokumentai, pirkimo dokumentai, parai5kos,
pasiiilymai bei jq nagrinejimo ir vertinimo dokumentai, Komisijos sprsndimq 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.
41. Siq taisykliq 40 punkte nurodyti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentq

ir archyvq istatymo nustatyta tvarka.
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Vilniaus Gedimino technikos
universiteto inZinerijos licejaus vie5qiq
pirkimq organizavimo taisykliq
I priedas

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO INZINERIJOS LICEJUS

(asmens vardas ir pavarde)

KONFIDENCIALUMO PASIZADEJIMAS

d. Nr.
Vilnius

Deklaruoju, kad vadovaujantis Vie5qjq pirkimq istatymo 2 straipsnio 17 dalies nuostatomis esu

nepriekai5tingos reputacij os asmuo (e ks per tams ne taikoma) .

B[damas
(vie5aj ame pirkime atliekamq parei gq pavad in imas)

l. PasiZadu:
1.1. neteikti tretiesiems asmenims informacijos, kurios atskleidimas prieStarautq Lietuvos

Respublikos vie5qjq pirkimq istatymo reikalavimams, visuomenes interesams ar paZeistq teisetus
vie5uosiuose pirkimuose dalyvaujandiq tiekejq ir (arba) perkandiosios organizacijos interesus;

1.2. saugoti ir tik istatymq ir kitq teises aktq nustatytais tikslais ir tvarka naudoti vis4 man
Zinom4 su pirkimu susijusi4 informacij4;

1.3. man patiketus dokumentus saugoti tokiu btdu, kad tretieji asmenys neturetq galimybes su
jais susipaLirfii ar pasinaudoti.

2. Man Zinoma, kad su pirkimu susijusi4 informacij4, kuri4 Lietuvos Respublikos vie5qjq
pirkimq istatymo ir kitq su jo igyvendinimu susijusiq teises aktq nuostatos numato teikti pirkimo
procedfirose 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 Lietuvos Respublikos vieSqjq
pirkimq istatymo ir kitq su jo igyvendinimu susijusiq teises aktq nuostatos nenumato teikti pirkimo
procedlro se dalyvauj andioms arba nedalyvauj andioms Salims ;

3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prie5taratjaistatymams, daro nuostoliq teisetiems Saliq

komerciniams interesams arba trukdo uZtikrinti s4Zining4 konkurencij 4.
4. Esu ispetas, kad, paZeidgs 5! pasiZadejim4, turesiu atlyginti perkandiajai organizacijai ir

tiekej ams padarytus nuostolius.

20

(para5as) (vardas ir pavarde)



Vilniaus Gedimino technikos universiteto
inZinerijos licejaus
vie5qjq pirkimq organizavimo taisykliq
2 priedas

Forma patvirtinta
Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus
2017 m. birZelio 23 d. isakymu Nr. 1S-93
(Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus
2017 m. spalio i2 d.

isakymo Nr. lS-146 redakcija)

(NeSali5kumo deklaracijos tipind forma)

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO INZINERIJOS LICEJUS

(asmens vardas ir pavarde)

NnSaITSKUMo DEKLARACIJA

d. Nr.
Vilnius

Budamas , pasiZadu:
(viesaj ame pirkime atliekamq parei gq pavadinimas)

1. Objektyviai, dalyki5kai, be iSankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visq tiekejq
lygiateisi5kumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripaZinimo ir skaidrumo principais,
atlikti man pavestas pareigas (uZduotis).

2. Nedelsdamas raStu praneSti perkandiosios organizacijos arba perkandiojo subjekto (toliau
kartu - pirkimo vykdytojas) vadovui ar jo lgaliotajam atstovui apie galim4 vie5qjq ir privadiq interesq
konfliktq, paai5kejus bent vienai i5 Siq aplinkybiq:

2.1. pirkimo procedUrose kaip tiekejas dalyvauja man artimas asmuo arba juridinis asmuo,

kuriam vadovauja toks asmuo;
2.2. aS arba man artimas asmuo:
2.2.1. esu (yra) pirkimo procedflrose dalyvaujandio juridinio asmens valdymo organq narys;
2.2.2. turiu(-i) pirkimo procedflrose dalyvaujandio juridinio asmens istatinio kapitalo dali arba

turtiniinaS4 jame;
2.2.3. gaunu(-a) i5 pirkimo procedlrose dalyvaujandio juridinio asmens bet kokios r[Sies

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

(ivaikiai), broliai (ibroliai), seserys (iseseres), seneliai, vaikaidiai ir jq sutuoktiniai;
3.2. pirkimo vykdytojui gavus pagristos informacijos apie tai, kad galiu bUti patekgs i intereso

konflikto situacijq ir nenusi5alinau nuo su atitinkamu pirkimu susijusiq sprendimq priemimo, pirkimo
vykdytojo vadovas ar jo igaliotasis atstovas sustabdo mano dalyvavim4 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 stebejimo. Jei nustatoma, kad i
interesq konflikto situacij4 patekau atlikdamas stebetojo funkcijas, pirkimo vykdytojas apie mano

atLvilgiu priimt4 sprendim4 informuoja institucij4 ar istaig4, igaliojusi4 mane stebetojo teisemis

dalyvauti vie5oj o pirkimo komisij os posedZiuose;

m.20



3.3. turiu uZpildyti privadiq interesq deklaracij4, kaip tai numato Lietuvos Respublikos vie5qjq
ir privadiq interesq derinimo valstybineje tarnyboje istatymas.

(vardas ir pavarde)(para5as)
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Vilniaus Gedimino technikos universiteto
inZinerijos licejaus
vie5qjq pirkimq organizavimo taisykliq
3 priedas

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO INZINERIJOS LICEJUS

TVIRTTNU
Direktorius

(paraSas)

(vardas, pavarde)

PARAISKA_UZOUOTTS
DEL........ VIESOJO PIRI(MO

2o-----Nr.
Vilnius

vedama atlikti vi
DUOMENYS APIE PAGRINDINES PIRKIMO S.{LYGAS

Pirkimo pavadinimas

BYPZkodas (-ai
Maksimali pasiulymo kaina, o jei
pirkimas skaidomas i dalis
kiekvienos dalies maksimali

kaina su PVM, Eur
Pirkimui skirta le5q suma, o jei
pirkimas skaidomas i dalis
kiekvienos dalies pirkimui skirta le5q
suma su PVM" Eur
Pirkimo budas
Ekonomi5kai naudingiausias
pasifllymas bus iSrenkamas pagal
kainos ar sqnau&4 ir kolcybes santyki
/ sqnaudas, kurios apskaiiiuojamos
pagal gnavimo ciklo sqnaudq

Kai neskelbiama apie pirkimq,
iSsamus pirkimo bldo pasirinkimo

linkybiu pagrindimas

Pirkimo pradZia, men.

Motyvai, kodel pirkimas atliekamas
nesinaudoj ant centrines perkandiosios
or sanizaciio s elektroniniu katal
Perkami prekiq, paslaugq, darbq
kiekiai (aoimtys
Kita reikalinga informacija: planai,
breLiniai, projektai, darbq kiekiq

....... lYi
Eil.
nr.
t.
2.
a
J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ll.



t2

SusipaZinau

(para5as)

(vardas, pavarde)
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Vilniaus Gedimino technikos universiteto
inZinerijos licejaus
vieSqjq pirkimq organizavimo taisykliq
4 priedas

(Tiekejq apklausos pafymos formos pavyzdys)

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO INZINERIJOS LICEJUS

TIEKEJU APKLAUSOS PAZYMA

Vilnius

1. Nustatau, kad gauti (-as)
(dalyviq (io) pavadinimai (-as)

pasi[lymai (-as) atitinka perkandiosios organizacijos poreikius (jei buvo rengiami pirkimo
dokumentai - pirkimo dokumentq reikalavimus), dalyviq (-io) sifilomos kainos nera per dideles ir
perkandiajai organizacijaiyrapriimtinos. (Jei kuriq nors dalyviq pasiulymai neatitinka perkaniiosios
organizacijos poreiki4 arba pasiillyta kaina viriija pirkimui skirtas leias, papildomu punktu reikia
nurodyti, kad tokie pasiulymai atmetami.)

2. Nustatau pasi[l

Nr.20

Pirk mu organizatorius:
Pirk mo pavadinimas:

Pirk mas atliekamas neskelbiamos apklausos budu
Apklausa atlikta (paZymeti) : Zodliu,

ra5tu

Tiekejai, i kuriuos buvo
kreiptasi del perkamo

objekto, ir pagrindiniai jq
duomenys

(suraiomi visi tiekejai, i
kuriuos buvo kreiptasi

arba kuriry buvo domLtusi
perkamu objektu)

Pasi[lymo
kaina Eur be

PVM (su
PVM) ir kita

svarbi
informacija

Informacijos Saltinis
(pvz., kada iisiqstas

kvietimas, kada gautas
pasiillymas; skambinta

telefonu 000 0000, su kuo
bendrauta; interneto

svetain| adresu
www. cvpp. lt, r eklaminis

lankstinukas ir

Kokiai pirkimo
daliai (suma Eur

su PVM, dalis
procentais) ir

kokie subtiekejai
(eigu jie Zinomi)
bus pasitelkiami

Pasifilymo kaina be PVM / su

PVM EurDalyve (-is)

3. Nustatau, kad laimejo dalyves (-io) .......... . pasitlymas.

Pirkimq organizatorius
(para5as) (vardas, pavarde
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Vilniaus Gedimino technikos universiteto
inZinerijos licejaus
vie5qjq pirkimq organizavimo taisykliq
5 priedas

(Pirkimq registro formos pavyzdys)

PIRKIMU REGISTRAS

Eit.
nr.

Sutarties
sudarymo

data

Sutarties
numeris

Pirkimas
vykdomas

CYP IS

Pirkimo
b0das

RuIis
(prekes,

paslaugos,
darbai)

Pirkimo
objekto
pavadini

mas

Sutarties
objekto
kodas (-
ai) pagal

BVPZ

Tiekdjo
pavadinimas,

kodas

Sutarties
verte su

PYM
(EUR)

Sutartis
galioja

iki
(nurodo
ma data)


