
  
LAZDIJŲ MOKYKLA-DARŽELIS „VYTURĖLIS“ 

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ

KOMISIJOS SUDARYMO, JOS DARBO REGLAMENTO BEI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
PLANAVIMO, ORGANIZAVIMO, ATLIKIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO BEI ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO

2022 m. lapkričio   d. Nr.VYTV1-
Lazdijai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu ir Mažos vertės pirkimų

tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu

Nr. IS-97 14, 15, 16 punktu bei siekdama užtikrinti efektyvų viešųjų pirkimų procesų organizavimą

ir vykdymą:

1. S u d a r a u  Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ Viešųjų pirkimų komisiją:

1.1.  Roma Miliauskienė, ūkvedė, komisijos pirmininkė;

1.2. Gintarė Stankevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos narė;

1.3. Edita Dzemydaitė, sekretorė, komisijos narė;

1.4. Kristina Birmanienė, sandėlininkė, komisijos narė;

1.5. Diana  Pečiulienė,  ikimokyklinio,  priešmokyklinio  ugdymo  mokytojo  padėjėja,

komisijos narė.

2. T v i r t i n u:

2.1. Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentą (pridedama);

2.2. Viešųjų  pirkimų  planavimo,  organizavimo,  atlikimo  ir  kontrolės  tvarkos  aprašą

(pridedama).

3. S k i  r  i  u   Gintarę  Stankevičienę,  direktoriaus  pavaduotoją  ugdymui,  atsakinga  už

pirkimų planavimą.

4. Kristiną Birmanienę, sandėlininkę, atsakinga už pirkimų organizavimo priežiūrą.

5. P a v e d u  Edita Dzemydaitei, sekretorei, su įsakymu supažindinti Viešųjų pirkimo

komisijos narius ir pirkimų organizatorių.

6. N u r o d a u  Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus 2018 m. lapkričio 21

d. įsakymą Nr. VYTV1-78 „Dėl Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ viešųjų pirkimų komisijos

sudarymo, jos darbo reglamento bei viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo, atlikimo, kontrolės

tvarkos aprašo patvirtinimo bei atsakingų asmenų skyrimo“ ir 2020 m. balandžio 9 d. įsakymą Nr.

 Elektroninio dokumento nuorašas
2022-11-10 Nr. VYTV1-118



VYTV1-35 „Dėl 2018-11-21 įsakymo Nr. VYTV1-78 „Dėl Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“

viešųjų  pirkimų  komisijos  sudarymo,  jos  darbo  reglamento  bei  viešųjų  pirkimų  planavimo,

organizavimo,  atlikimo,  kontrolės  tvarkos  aprašo  patvirtinimo  bei  atsakingų  asmenų  skyrimo“

pakeitimo laikyti negaliojančiais.

Direktorė Asta Labalaukienė
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PATVIRTINTA
Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“
direktoriaus 2022 m. lapkričio    d. 
įsakymu Nr. VYTV1-

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešųjų  pirkimų  darbo  reglamentas  (toliau  –  Reglamentas)  nustato  Lazdijų  mokyklos-

darželio „Vyturėlis“ (toliau – Mokykla-darželis)  prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo (toliau –

pirkimas) komisijos (toliau – Komisija) ir pirkimų organizatoriaus (toliau – Organizatorius) funkcijas,

teises,  pareigas,  darbo  organizavimo  ir  sprendimų  priėmimo  tvarką,  Komisijos  ir  Organizatoriaus

atskaitomybę ir atsakomybę.

2. Darbo reglamente vartojamos sąvokos:

2.1. Komisija  – Mokyklos-darželio direktoriaus įsakymu iš ne mažiau kaip 3 fizinių asmenų

(kurie  gali  būti  ir  ne  Mokyklos-darželio  darbuotojai)  sudaryta  komisija,  kuri  Mokyklos-darželio

nustatyta tvarka atlieka pirkimus;

2.2. Pirkimų  organizatorius  –  Mokyklos-darželio  direktoriaus  įsakymu  paskirtas  asmuo,

atliekantis visas mažos vertės pirkimų procedūras, jeigu Mokyklos-darželio direktorius nenurodė kitaip

vidaus tvarkomuoju dokumentu (įsakymu). Pirkimų Organizatoriui suteikiami visi įgaliojimai, kaip ir

Komisijai, tik mažos vertės ar supaprastintų pirkimų atveju.

2.3. Pirkimų  iniciatorius  –  Mokyklos-darželio  administracijos  darbuotojas  arba  jį

pavaduojantis asmuo, kitas Mokyklos-darželio darbuotojas, atskiro projekto koordinatorius, atsakingas

už  projektui  įgyvendinti  reikalingų  pirkimų  planavimą  bei  konkrečių  pirkimų  ir  vidaus  sandorių,

numatytų pirkimų plane, inicijavimą;

3. Kitos Darbo reglamente vartojamos sąvokos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų

pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas),  kituose pirkimus reglamentuojančiuose teisės

aktuose.

4. Komisijos nariais ir Organizatoriumi gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys.

5. Mokykla-darželis turi teisę kviestis ekspertus – dalyko žinovus konsultuoti klausimu, kuriam

reikia specialių žinių, ar jį įvertinti.

6. Komisijos pirmininku skiriamas Mokyklos-darželio direktoriaus įsakymu darbuotojas, kuris

gali būti ir Organizatoriumi.

7. Skiriant  Komisijos  pirmininką,  narius  ir  Organizatorių,  turi  būti  atsižvelgiama  į  jų

ekonomines, technines, teisines žinias ir Viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų pirkimus reglamentuojančių

teisės aktų išmanymą.
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8. Komisijos  sprendimu Komisijos  sekretoriumi  skiriamas  vienas  iš  Komisijos  narių,  kitais

atvejais – sekretoriaus funkcijas vykdo kitas Mokyklos-darželio direktoriaus paskirtas asmuo.

9. Komisija gali būti sudaroma:

9.1. vienam pirkimui;

9.2. keliems tam tikros rūšies pirkimams;

9.3. pirkimams, atliekamiems tam tikru laikotarpiu;

9.4. nuolatiniams pirkimams (nuolatinė Komisija).

10. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Viešųjų pirkimų

įstatymu, Mokyklos-darželio Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), Komisijos darbo

reglamentu, Mokyklos-darželio direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.

11. Komisija  savo  sprendimus  priima  laikydamasi  nešališkumo  ir  konfidencialumo

reikalavimų,  lygiateisiškumo,  nediskriminavimo,  abipusio  pripažinimo,  proporcingumo  ir  skaidrumo

principų. Priimdama sprendimus Komisija yra savarankiška.

12. Komisijos  nariai,  sekretorius  (kai  sekretoriumi  skiriamas  ne  Komisijos  narys),

Organizatorius  ir  Mokyklos-darželio  pakviesti  ekspertai  prieš  pradėdami  darbą  Komisijoje,  turi  būti

pasirašę  Nešališkumo  deklaraciją  (Reglamento  1  priedas)  ir  Konfidencialumo  pasižadėjimą

(Reglamento 2 priedas).

13. Komisijos  nariai,  Organizatorius  ir  Mokyklos-darželio  pakviesti  ekspertai  negali  teikti

jokios  informacijos  tretiesiems  asmenims  apie  tiekėjų  pateiktų  pasiūlymų  turinį,  išskyrus  Lietuvos

Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus.

14. Komisija  ir  Organizatorius  yra  atskaitingi  Mokyklos-darželio  direktoriui.  Komisija  ir

Organizatorius  veikia  Mokyklos-darželio  vardu  pagal  jai  suteiktus  įgaliojimus.  Komisija  ir

Organizatorius vykdo tik raštiškus direktoriaus įpareigojimus.

15. Komisija  ir  Organizatorius  turi  teisę  atsisakyti  vykdyti  Viešųjų  pirkimų  įstatymui  ir

kitiems teisės aktams prieštaraujančias užduotis.

16. Už Komisijos ir Organizatorius veiksmus atsako ją sudaręs Mokyklos-darželio direktorius.

17. Komisija  ir  Organizatorius  veikia  nuo  sprendimo  ją  sudaryti  įsigaliojimo  dienos,  kol

įvykdys visas raštiškai jai nustatytas užduotis, arba kol bus priimtas sprendimas nutraukti pirkimą, arba

direktoriaus įsakymu bus sustabdyti Komisijos ar organizatorius įgaliojimai.

II. KOMISIJOS IR ORGANIZATORIAUS FUNKCIJOS

18. Komisija  ar  Organizatorius,  gavę  Mokyklos-darželio  direktoriaus  įgaliojimus,  vykdo

direktoriaus įsakymu jiems nustatytas užduotis, susijusias su pirkimo procedūrų atlikimu:

18.1. parenka pirkimo būdą;

18.2. nagrinėja ir teikia siūlymus dėl pirkimo dokumentų projektų;
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18.3. pirkimų  iniciatoriui  perduoda  gautas  tiekėjų  pastabas,  pasiūlymus  dėl  pirkimo

iniciatoriaus parengto pirkimo techninės specifikacijos projekto;

18.4. tvirtina pirkimo dokumentus;

18.5. organizuoja pirkimų skelbimų rengimą ir jų teikimą Viešųjų pirkimų tarnybai;

18.6. vykdant supaprastintą ar mažos vertės pirkimą, apie kurį Mokykla-darželis pagal Viešųjų

pirkimų įstatymą ir Aprašą gali neskelbti, parenka tiekėjus ir kviečia juos dalyvauti pirkime;

18.7. organizuoja parengtų pirkimo dokumentų teikimą tiekėjams ir (ar) jų skelbimą viešai;

18.8. teikia tiekėjams pirkimo dokumentų paaiškinimus ir (ar) patikslinimus;

18.9. esant poreikiui rengia susitikimus su tiekėjais (iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos

susitikimai rengiami su kiekvienu tiekėju atskirai);

18.10. atlieka vokų su pasiūlymais atplėšimo (susipažinimo su tiekėjų pateiktais pasiūlymais)

procedūrą;

18.11. tikrina  tiekėjų  kvalifikacinius  duomenis,  priima sprendimą dėl  kiekvieno paraišką ar

pasiūlymą  pateikusio  tiekėjo  kvalifikacinių  duomenų  arba  tikrina  tiekėjo,  kurio  pasiūlymas  pagal

vertinimo  rezultatus  gali  būti  pripažintas  laimėjusiu,  atitiktį  minimaliems  kvalifikaciniams

reikalavimams,  jei  Mokyklos-darželio  direktorius  prašo  pateikti  pirkimo  dokumentuose  nurodytų

minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją;

18.12. atliekant  pirkimą  riboto  konkurso,  skelbiamų  derybų,  neskelbiamų  derybų,

konkurencinio  dialogo  būdu ir  Taisyklėse  numatytais  supaprastintų  pirkimų atvejais,  atlieka  tiekėjų

kvalifikacinę atranką;

18.13. tikrina tiekėjų pasiūlymų atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams, priima sprendimą

dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo pasiūlymo tinkamumo;

18.14. iškilus klausimams dėl pasiūlymo turinio prašo, kad tiekėjas paaiškintų savo pasiūlymą;

18.15. pirkimo  dokumentuose  nustatyta  tvarka  derasi  su  tiekėju  dėl  pasiūlymo  turinio,

siekdama geriausio rezultato;

18.16. nagrinėja,  vertina,  palygina  pateiktus  pasiūlymus,  nustato  pasiūlymų  eilę,  priima

sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo ir nustato tikslų pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminą;

18.17. tiekėjų  reikalavimu  supažindina  juos  su  kitų  tiekėjų  pasiūlymais,  išskyrus  tą

informaciją,  kurią  tiekėjai  nurodė kaip  konfidencialią,  arba  tą,  kuri  remiantis  Lietuvos  Respublikos

teisės aktais yra laikoma konfidencialia;

18.18. Mokyklos-darželio  direktoriaus  įsakymu  sustabdžius  pirkimo  procedūras,  nevykdo

pirkimo procedūrų tol, kol bus išnagrinėta tiekėjo pretenzija ir priimtas sprendimas;

18.19. išnagrinėjus pretenziją ir gavus išvadas dėl pretenzijos, priima sprendimą dėl tolimesnių

pirkimo procedūrų;
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18.20. gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą ar Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą,

Mokyklos-darželio direktoriaus įgaliojimą, nutraukia pirkimo procedūras, jei atsirado aplinkybių, kurių

nebuvo galima numatyti. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas nutraukiant supaprastinto ar

mažos vertės pirkimo procedūras;

18.21. organizuoja pirkimo sutarties pasirašymą;

18.22. atlieka kitus veiksmus, susijusius su pirkimo procedūromis, neprieštaraujančius Viešųjų

pirkimų  įstatymui,  Aprašui  ir  kitiems  pirkimus  reglamentuojantiems  teisės  aktams,  vadovaujantis

Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka, Apraše nustatyta tvarka.

19. Komisija ir Organizatorius nuo jų patvirtinimo dienos gauna įgaliojimus Darbo reglamento

18 punkte nurodytoms užduotims vykdyti, jeigu dokumente dėl Komisijos sudarymo nenurodyta kitaip.

III. KOMISIJOS IR ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

20. Komisija ir Organizatorius, vykdydami jiems pavestas užduotis, turi teisę:

20.1. esant  poreikiui,  Komisijos  ar  Organizatoriaus  nustatyta  forma  iš  Mokyklos-darželio

darbuotojų gauti  papildomą informaciją apie reikalingų nupirkti  prekių, paslaugų ar darbų techninius,

estetinius,  funkcinius  ir  kokybės  reikalavimus,  prekių  kiekį,  teiktinų su  prekėmis  susijusių  paslaugų

pobūdį, darbų ir paslaugų apimtis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo terminus (įskaitant

numatomus pratęsimus), eksploatavimo išlaidas ir (arba) techninių specifikacijų projektus, jų pakeitimus

ir teiktas pastabas (informaciją apie šių projektų paviešinimą) bei kitas pirkimo objektui keliamas sąlygas

ir informaciją, reikalingą pirkimui vykdyti;

20.2. prašyti  Mokyklos-darželio  direktoriaus  kviesti  ekspertus  konsultuoti  klausimu,  kuriam

reikia specialių žinių, tiekėjų pateiktiems pasiūlymams nagrinėti;

20.3. prašyti, kad tiekėjai paaiškintų, patikslintų, papildytų savo pasiūlymus, duomenis apie savo

kvalifikaciją;

20.4. susipažinti  su  informacija,  susijusia  su  pirkimo  pasiūlymų  nagrinėjimu,  aiškinimu,

vertinimu ir palyginimu;

20.5. prašyti, kad tiekėjai pratęstų savo pasiūlymų galiojimo terminą.

21. Komisija  ir  Organizatorius  turi  kitų  Viešųjų  pirkimų  įstatyme  ir  kituose  pirkimus

reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintų teisių.

22. Komisija ir Organizatorius, vykdydami jiems pavestas funkcijas, privalo:

22.1. vykdyti  Komisijos  darbo  reglamente  nurodytas  ir  Savivaldybės  administracijos

direktoriaus ar jo įgalioto asmens nustatytas užduotis;

22.2. vykdydami  užduotis,  laikytis  Viešųjų  pirkimų  įstatymo,  Aprašo,  Mokyklos-darželio

direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.
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22.3. neatskleisti  tretiesiems  asmenims  informacijos  susijusios  su  atliktomis  pirkimo

procedūromis,  jeigu  jos  atskleidimas  prieštarauja  įstatymams  arba  trukdo  užtikrinti  sąžiningą

konkurenciją, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

23. Sprendimus Komisija priima posėdžiuose. Komisijos posėdis ir priimami sprendimai yra

teisėti, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių, projekto konkurso metu – ne mažiau

kaip 2/3 Komisijos narių.

24. Komisijos veiklai  vadovauja Komisijos pirmininkas. Jeigu Komisijos pirmininkas negali

dalyvauti  posėdyje,  posėdžiui  pirmininkauja  Mokyklos-darželio  direktorius  atskiru  įsakymu  paskiria

Komisijos pirmininko pavaduotoju vieną iš Komisijos narių.

25. Komisijos posėdžiai turi būti protokoluojami. Komisijos sprendimai įforminami protokolu,

kurį  pasirašo  visi  Komisijos  posėdyje  dalyvavę  Komisijos  nariai.  Protokole  nurodomi  Komisijos

sprendimų motyvai, pateikiami paaiškinimai, Komisijos narių atskirosios nuomonės.

26. Komisijos posėdžius protokoluoja Komisijos sekretorius.

27. Komisija priima sprendimus posėdyje paprasta balsų dauguma atviru vardiniu balsavimu.

Jeigu balsai pasiskirto po lygiai, sprendimą lemia Komisijos pirmininko balsas.

28. Balsavimo metu Komisijos nariai negali susilaikyti nuo sprendimo priėmimo, o turi aiškiai

išreikšti  savo  poziciją  svarstomu  klausimu.  Jeigu  Komisijos  narys  negali  priimti  sprendimo  dėl

informacijos ar laiko stokos, jis turėtų prašyti nukelti Komisijos posėdžio datą ir kreiptis dėl papildomos

informacijos į kitus Komisijos narius ar ekspertus.

29. Visi Komisijos nariai privalo dalyvauti  Komisijos posėdžiuose. Komisijos narys, esantis

darbe,  bet  dėl  svarbios  priežasties  negalintis  dalyvauti  posėdyje,  privalo  iš  anksto  apie  tai  pranešti

Komisijos pirmininkui.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Nuolatinės Komisijos veikla pasibaigia Komisiją sudariusiam Mokykos-darželio direktoriui

priėmus  sprendimą  dėl  jos  išformavimo.  Jei  sudaroma  nenuolatinė  Komisija,  jos  veikla  pasibaigia,

pasibaigus pirkimo procedūroms arba jas nutraukus.

31. Komisijos  pirmininkas,  nariai  ir  ekspertai  už  savo  veiklą  atsako  pagal  Lietuvos

Respublikos įstatymus.
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PATVIRTINTA
Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ 
direktoriaus 2022 m. lapkričio    d. 
įsakymu Nr.VYTV1-
1 priedas

LAZDIJŲ MOKYKLA-DARŽELIS „VYTURĖLIS“

(perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas)

(asmens vardas ir pavardė)

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

20     m.                           d. Nr.                
Lazdijai

Būdamas                                                                                                                 
(viešajame pirkime ar pirkime atliekamų pareigų pavadinimas)

, pasižadu:

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų tiekėjų lygiateisiškumo,
nediskriminavimo,  proporcingumo,  abipusio  pripažinimo  ir  skaidrumo  principais,  atlikti  man  pavestas
pareigas (užduotis).

2. Nedelsdamas raštu pranešti perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto (toliau kartu –
pirkimo vykdytojas) vadovui ar jo įgaliotajam atstovui  apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą,
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.
3. Man išaiškinta, kad:
3.1. 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;

3.2.  pirkimo  vykdytojui  gavus  pagrįstos  informacijos  apie  tai,  kad  galiu  būti  patekęs  į
intereso konflikto  situaciją  ir  nenusišalinau  nuo  su  atitinkamu  pirkimu  susijusių  sprendimų  priėmimo,
pirkimo vykdytojo  vadovas  ar  jo  įgaliotasis  atstovas  sustabdo  mano  dalyvavimą  su  atitinkamu  pirkimu
susijusių sprendimų  priėmimo  procese  ar  jo  stebėjime  ir  atlieka  mano  su  pirkimu  susijusios  veiklos
patikrinimą. Pirkimo  vykdytojas,  nustatęs,  kad  patekau  į  interesų  konflikto  situaciją,  pašalina  mane  iš
su  atitinkamu pirkimu  susijusių  sprendimų  priėmimo  proceso  ar  jo  stebėjimo.  Jei  nustatoma,  kad  į
interesų  konflikto situaciją patekau atlikdamas stebėtojo funkcijas, pirkimo vykdytojas apie mano atžvilgiu
priimtą sprendimą informuoja  instituciją  ar  įstaigą,  įgaliojusią  mane  stebėtojo  teisėmis  dalyvauti  viešojo
pirkimo  komisijos posėdžiuose;

3.3. turiu užpildyti  privačių interesų deklaraciją, kaip tai  numato Lietuvos Respublikos viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.*

* Šis reikalavimas taikomas viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti
supaprastintus viešuosius pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams nuo 2018 m. sausio 1 d.

(pareigos)                                                           (parašas)                                                 (vardas ir pavardė
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PATVIRTINTA
Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 
direktoriaus 2022 m. lapkričio   d. 
įsakymu Nr. VYTV1-
2 priedas

(Komisijos  nario,  eksperto ar pirkimų organizatoriaus vardas ir pavardė)

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS PIRMININKO, KOMISIJOS NARIO, EKSPERTO AR
PIRKIMO ORGANIZATORIAUS KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

20     m.                                 d.

Lazdijai

Būdamas   Viešųjų   pirkimų   komisijos   pirmininku,   komisijos   nariu,    ekspertu    ar
pirkimo organizatoriumi (reikalinga pabraukti),

1. Pasižadu:
1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą su

pirkimu susijusią informaciją, kuri man taps žinoma, dirbant Viešųjų pirkimų komisijos pirmininku,
nariu ar ekspertu;

1.2. man patikėtus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės
su jais susipažinti ar pasinaudoti;

1.3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų.
2. Man žinoma, kad su pirkimu susijusią informaciją, kurią Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų

su  jo  įgyvendinimu  susijusių  teisės  aktų  nuostatos  numato  teikti  pirkimo  procedūrose
dalyvaujančioms arba  nedalyvaujančioms  šalims,  galėsiu  teikti  tik  įpareigotas  pirkimo  komisijos
ar  perkančiosios organizacijos  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.  Tokią  informaciją  sudaro  visų

pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai;
3.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Viešųjų pirkimų įstatymo ir

kitų su   jo   įgyvendinimu   susijusių   teisės   aktų   nuostatos   nenumato   teikti    pirkimo
procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims;

3.3. informacija,  jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems
šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

4. Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti Seimo kanceliarijai ir tiekėjams
padarytus nuostolius.

(Parašas)                                                                                  (Vardas, pavardė)
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PATVIRTINTA
Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ 
direktoriaus 2022 m. lapkričio   d.
įsakymu Nr. VYTV1-

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO ,,VYTURĖLIS“
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO, ORGANIZAVIMO, ATLIKIMO IR KONTROLĖS

TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lazdijų  mokyklos-darželio  „Vyturėlis“  (toliau  –  Perkančioji  organizacija)  viešųjų

pirkimų aprašas reglamentuoja Perkančiosios organizacijos numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir

darbų  viešųjų  pirkimų  (toliau  –  Pirkimai)  planavimo,  inicijavimo,  organizavimo,  atlikimo  ir

kontrolės tvarką.

2. Tvarkos  aprašu  siekiama  užtikrinti  viešųjų  pirkimų  pagrindinių  principų  laikymąsi

Perkančiojoje organizacijoje ir sudaryti sąlygas taupiai, efektyviai ir rezultatyviai naudoti biudžeto

asignavimus ir kitas lėšas.

3. Planuodama  ir  atlikdama  pirkimus,  vykdydama  pirkimo  sutarties  ir  nustatydama

pirkimų kontrolės  priemones  Perkančioji  organizacija  vadovaujasi  Lietuvos Respublikos  viešųjų

pirkimų įstatymu, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. IS-97,

kitais įstatymais ir Perkančiosios organizacijos priimtais teisės aktais.

4. Apraše naudojamos sąvokos:

Tiekėjų apklausos pažyma – Perkančiosios organizacijos nustatytos formos dokumentas,

Perkančiosios  organizacijos  vadovo nustatytais  mažos  vertės  pirkimo atvejais  pildomas  pirkimo

organizatoriaus  ir  pagrindžiančius  jo priimtų sprendimų atitiktį  viešųjų pirkimų įstatymo ir  kitų

pirkimus  reglamentuojančių  teisės  aktų  reikalavimams.  Tiekėjų  apklausos  pažyma  tvirtinama

Mokyklos-darželio direktoriaus tvirtinimo žyma.

Perkančiosios  organizacijos  pirkimų  vidaus  kontrolė  – Perkančiosios  organizacijos

vadovo sukurta  vidaus  kontrolės  sistemos  dalis,  kuria  siekiama identifikuoti  galimas  klaidas  ar

pažeidimus, bet kuriame pirkimų proceso etape, užkirsti jiems kelią ateityje bei užtikrinti su tuo

susijusių rizikos veiksnių valdymą ir tinkamą Perkančiosios organizacijos pirkimų vykdymą.

Pirkimų  iniciatorius  – Perkančiosios  organizacijos  vadovo  paskirtas  Perkančiosios

organizacijos  pirkimų iniciatorius,  kuris  nurodė  poreikį  įsigyti  reikalingų  prekių,  paslaugų  arba

darbų ir kuris koordinuoja (organizuoja) Perkančiosios organizacijos sudarytose pirkimo sutartyse

numatytų įsipareigojimų vykdymą, atlikimą,  terminų laikymąsi,  prekių,  paslaugų ir  darbų atitikį

pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams, taip pat inicijuoja ar teikia
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siūlymus  dėl  pirkimo  sutarčių  pratęsimo,  keitimo,  nutraukimo,  teisinių  pasekmių  tiekėjui,

vykdančiam ar netinkamai vykdančiam pirkimo sutartyje nustatytus įsipareigojimus, taikymo.

Pirkimų organizatorius – Perkančiosios organizacijos vadovo paskirtas darbuotojas, kuris

Perkančiosios  organizacijos  nustatyta  tvarka  organizuoja  ir  atlieka  mažos  vertės  pirkimus,  kai

tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešojo pirkimo komisija.

Pirkimų organizavimas – Perkančiosios organizacijos vadovo veiksmai, kuriant sistemą,

apimančią atsakingų asmenų paskyrimą, jų funkcijų, teisių, pareigų ir atsakomybės nustatymą, kuria

siekiama tinkamo pirkimų ir pirkimų sutarčių vykdymo, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas ir

žmogiškuosius išteklius.

Pirkimų  planas  – Perkančiosios  organizacijos   parengtas  ir  patvirtintas  einamaisiais

biudžetiniais metais planuojamų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų sąrašas (iki kiekvienų

metų kovo 15 d.).

Pirkimų  suvestinė  – Perkančiosios  organizacijos  parengta  informacija  apie  visus

biudžetiniais metais planuojamus vykdyti pirkimus, įskaitant mažos vertės pirkimų ir tuos, kurie

numatyti Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje. Ši informacija kasmet iki kovo 15 dienos,

o patikslinus pirkimų planą – nedelsiant, turi būti paskelbta CVP IS ir Perkančiosios organizacijos

interneto tinklalapyje.

Pirkimų  žurnalas  –  Perkančiosios  organizacijos  nustatytos  formos  dokumentas

(popieriuje  ar  skaitmeninėje  laikmenoje),  skirtas  registruoti  Perkančiosios  organizacijos  atliktus

pirkimus.

Prekių, paslaugų ar darbų poreikio sąrašas (toliau – pirkimų sąrašas) – pirkimų iniciatorius

parengta susisteminta informacija apie ateinančiais biudžetiniais metais reikalingas pirkti prekes,

paslaugas ir darbus, įskaitant ir vidaus sandorius.

Prevencinę pirkimų ir pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę atliekantis asmuo (toliau –

prevencinę kontrolę atliekantis asmuo) – Perkančiosios organizacijos vadovo paskirtas darbuotojas

nustatyta  tvarka  vykdantis  išankstinę  pirkimo  proceso  procedūros  stebėseną,  patikrinimą  ir

suderinimą,  taip pat prevencinę  Perkančiosios organizacijos  sudarytų pirkimo sutarčių vykdymo

kontrolę.

Prevencinis  patikrinimas  – Perkančiosios  organizacijos  vadovo  nustatytais  atvejais  ir

tvarka  prevencinę  kontrolę  atliekančio  asmens  vykdomi  išankstiniai  veiksmai,  kuriais  siekiama

išvengti  galimų  pirkimus  reglamentuojančių  teisės  aktų  ir  Perkančiosios  organizacijos  vidaus

dokumentų,  susijusių  su  pirkimais,  pažeidimų  tiek  visame  pirkimų  procese,  tiek  atskiruose  jų

etapuose.

Rinkos tyrimas – kokybinės ir kiekybinės informacijos apie realių bei potencialių prekių,

paslaugų ir darbų pasiūlą (tiekėjus, jų tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus,
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užimamą  rinkos  dalį,  kainas  ir  pan.)  rinkimas,  analizė  ir  apibendrintų  išvadų rengimas,  skirtas

sprendimams, susijusiems su pirkimais, priimti.

Už  Perkančiosios  organizacijos  administravimą  Centrinėje  viešųjų  pirkimų

informacinėje sistemoje atsakingas asmuo (toliau – CVP IS administratorius) – Perkančiosios

organizacijos  vadovo paskirtas  Perkančiosios  organizacijos  darbuotojas,  turintis  teisę  Centrinėje

viešųjų  pirkimų informacinėje  sistemoje  (toliau  –  CVP IS)  tvarkyti  duomenis  apie  Perkančiąją

organizaciją ir jos darbuotojus (pirkimų specialistus, ekspertus ir kt.).

II SKYRIUS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ BEI JŲ VIDAUS KONTROLĖS ORGANIZAVIMAS IR JUOSE

DALYVAUJANTYS ASMENYS

5. Perkančiosios organizacijos vadovas yra atsakingas už Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų

viešuosius  pirkimus  reglamentuojančių  teisės  aktų  laikymąsi  Perkančiojoje  organizacijoje.

Siekdamas, kad laikydamasi šių aktų Perkančioji organizacija įsigytų reikalingų prekių, paslaugų ar

darbų  ir  racionaliai  naudotų  tam  skirtas  lėšas,  Perkančiosios  organizacijos  vadovas  turi  šioje

organizacijoje  sukurti  efektyvią,  nuolat  tobulinamą  pirkimų  organizavimo  ir  vidaus  kontrolės

sistemą.

6. Direktoriaus  įsakymais  skiriami  šie  viešųjų  pirkimų  procese  ir  pirkimų  vidaus

kontrolėje dalyvaujantys asmenys, taip pat nustatomos jų funkcijos ir atsakomybė:

6.1. už pirkimų planavimą atsakingas asmuo;

6.2. už pirkimų organizavimą atsakingas asmuo;

6.3. pirkimo organizatorius;

6.4. Viešųjų pirkimų komisija;

6.5. Pretenzijų nagrinėjimo komisija.

7. Registruojant  ir  apskaitant  dokumentus,  pildyti:  sutarčių  registrą,  konfidencialumo

pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų registrą, Viešojo pirkimo komisijos, Pretenzijų nagrinėjimo

komisijos protokolų, pirkimo dokumentų, pirkimų, atliktų naudojantis CPO elektroniniu katalogu,

visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų bei mažos vertės pirkimų ataskaitų registrą (popieriuje

ar skaitmeninėje laikmenoje).

8. Už pirkimų planavimą atsakingas asmuo skiriamas direktoriaus įsakymu ir atlieka

šias funkcijas: 

8.1. rengia  Perkančiosios  organizacijos  einamųjų  biudžetinių  metų  pirkimų  planą  ir  jo

pakeitimus;

8.2. pagal  Perkančiosios  organizacijos  vadovo patvirtintą  pirkimų planą  rengia pirkimų

organizatorius  iki  einamųjų  biudžetinių  metų  kovo 15 d.,  o  patikslinus  –  nedelsdamas,  skelbia
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Viešųjų  pirkimų  įstatymo  7  straipsnio  1  dalyje  nustatyta  tvarka  CVP  IS  ir  Perkančiosios

organizacijos interneto tinklalapyje, jeigu toks yra;

8.3. CVP IS  pildo  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  19  straipsnio  4  dalyje  nurodytą  visų  per

kalendorinius  metus  atliktų  pirkimų,  kai  pagal  preliminariąsias  pirkimų  sutartis  sudaromos

pagrindinės sutartys, ir visų per kalendorinius metus atliktų mažos vertės pirkimų ataskaitą, kurioje

taip pat pateikia duomenis apie visus per kalendorinius metus sudarytus vidaus sandorius, teikia ją

Viešųjų  pirkimų  tarnybai  (atspausdintas  šios  ataskaitos  egzempliorius  turi  būti  patvirtintas

Perkančiosios  organizacijos  vadovo  parašu)  ir  skelbia  Perkančiosios  organizacijos  interneto

tinklalapyje;

8.4. tvarko visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų, kai pagal preliminariąsias pirkimų

sutartis  sudaromos pagrindinės  sutartys,  visų per  kalendorinius  metus  atliktų  pirkimų,  nurodytų

Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ir mažos vertės pirkimų ataskaitų registrą.

9. Už pirkimų organizavimą atsakingi asmenys skiriami direktoriaus įsakymu ir atlieka

šias funkcijas:

9.1. vykdo  mažos  vertės  pirkimų  procedūras  Perkančiosios  organizacijos  supaprastintų

pirkimų taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka;

9.2. Perkančiosios organizacijos  vadovo nustatytais  mažos vertės pirkimo atvejais  pildo

mažos vertės pirkimo pažymą;

9.3. rengia  pirkimo  dokumentus  Perkančiosios  organizacijos  supaprastintų  pirkimų

taisyklėse numatytais atvejais;

9.4. pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintas formas ir reikalavimus rengia

ir jam teikia Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytas ataskaitas;

9.5. registruoja kiekvieną atliktą mažos vertės pirkimą pirkimų žurnale;

9.6. tvarko jo vykdomų pirkimų dokumentų registrą;

9.7. atlieka rinkos tyrimą, išskyrus ypatingos skubos pirkimus;

9.8. realizuoja siūlymus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo, nutraukimo ar pirkimo

sutartyje numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimą;

9.9. įformina viešojo pirkimo sutarties keitimo procedūras.

10. Pirkimų  organizavimą  ir  organizavimo  priežiūrą  atsakingas  asmuo skiriamas

direktoriaus įsakymu ir atlieka šias funkcijas:

10.1. atlikti teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, ir jų pakeitimų stebėseną;

10.2. tikrinti Perkančiosios organizacijos vidaus dokumentų, susijusių su pirkimais, tarp jų

ir  Perkančiosios  organizacijos  supaprastintų  pirkimų  ir  pirkimų  organizavimo  taisyklių  atitiktį

galiojantiems teisės aktams ir, esant poreikiui, inicijuoti jų pakeitimus;

4

 Elektroninio dokumento nuorašas
2022-11-10 Nr. VYTV1-118



10.3. analizuoti  darbuotojų,  dalyvaujančių  visuose pirkimų proceso etapuose,  poreikį  ir

teikti siūlymus Perkančiosios organizacijos vadovui dėl pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės

sistemoje dalyvaujančių asmenų skyrimo.

11. Viešųjų  pirkimų  komisija skiriama  direktoriaus  įsakymu  ir  vykdo  funkcijas,

nustatytas Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamente. Už Viešojo pirkimo komisijos veiksmus

yra atsakingas Perkančiosios organizacijos vadovas.

12. Pretenzijų nagrinėjimo komisijos funkcijas vykdo Viešųjų pirkimų komisija.

13. CVP IS administratoriaus funkcijas atlieka Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas

ar sekretorius:

13.1. atsako  už  duomenų  apie  Perkančiąją  organizaciją  aktualumą  ir  teisingumą,

administruoja Perkančiosios organizacijos darbuotojams suteiktas teises;

13.2. vykdydamas Perkančiosios organizacijos vadovo nurodymus, sukuria ir registruoja

organizacijos naudotojus, kuria naudotojų grupes CVP IS priemonėmis vykdomiems pirkimams,

suteikia jiems įgaliojimus ir nustato prieigos prie duomenų ribas;

13.3. vykdydamas  Perkančiosios  organizacijos  vadovo  nurodymus,  VCP  IS  pašalina

esamus naudotojus arba apriboja jų teises ir prieigą prie CVP IS.

14. Už pirkimų vykdymą naudojantis CPO atsakingas asmuo skiriamas direktoriaus

įsakymu ir atlieka šias funkcijas:

14.1. prekių, paslaugų ar darbų poreikio formavimo etape, kreipiantis pirkimų iniciatoriui,

derina galimybę prekes, paslaugas ar darbus įsigyti naudojantis CPO elektroniniu katalogu;

14.2. Mokyklos-darželio direktoriaus pavedimu tiesiogiai vykdo prekių, paslaugų ar darbų

pirkimus naudodamasis CPO elektroniniu katalogu;

14.3. registruoja  pirkimus,  atliktus  naudojantis  CPO elektroniniu  katalogu,  paraiškas  ir

rinkos tyrimo duomenis.

III SKYRIUS
PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS PROCEDŪROS

15. Pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės sistema skirstoma į šiuos etapus:

15.1. pirkimų planavimas;

15.2. pirkimų vykdymas;

15.3. pirkimų sutarties sudarymas;

15.4. pirkimų sutarties vykdymas.

PIRKIMŲ PLANAVIMAS

16. Planuojant  Perkančiosios  organizacijos  Viešuosius  pirkimus  sudaromas  Pirkimų

planas.
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17. Pirkimų  planą  rengia  už  pirkimų  planavimą  atsakingas  asmuo.  Pirkimų  planas

tvirtinamas Perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu arba tvirtinimo žyma.

18. Kiekvienais metais už pirkimų planavimą atsakingas asmuo ne vėliau kaip iki kovo 15

dienos, o patikslinus einamųjų metų Pirkimų planą – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, CVP IS ir

Perkančiosios organizacijos interneto svetainėje specialiai tam skirtoje skiltyje, skelbia tais metais

planuojamų  atlikti  viešųjų  pirkimų  (išskyrus  supaprastintus  mažos  vertės  pirkimus)  suvestinę.

Viešųjų pirkimų suvestinė skelbiama Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.

19. Pirkimų plano patikslinimą organizuoja už pirkimų planavimą atsakingas asmuo.

PIRKIMO VYKDYMAS

20. Mokyklos-darželio direktoriui priėmus sprendimą pavesti pirkimo procedūras atlikti

Viešojo pirkimo komisijai:

20.1. Viešojo pirkimo komisija:

20.1.1. parenka pirkimo būdą;

20.1.2. visais atvejais apie pradedamą bet kurį pirkimą nedelsdama informuoja Mokyklos-

darželio tinklalapyje nurodydama pirkimo būdą ir jo pasirinkimo priežastis;

20.1.3. parengia pirkimo dokumentus;

20.1.4. komisija  ar  pirkimo  organizatorius,  atlikę  pirkimo  procedūras,  jeigu  nebuvo

parengtas  sutarties  projektas  kaip  pirkimo dokumentų  sudėtinė  dalis,  parengia  pirkimo sutarties

projektą ir organizuoja sutarties pasirašymą. Jei pirkimo sutarties projektas teikiamas kaip pirkimo

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

dokumentų patvirtinimo.

21. Pirkimo  procedūrų  vykdymo  metu  atsiradus  aplinkybėms,  kurių  negalima  buvo

numatyti, Viešojo pirkimo komisija gali inicijuoti pirkimo procedūrų nutraukimą.

22. Mokyklos-darželio  direktoriui  priėmus  sprendimą  pavesti  mažos  vertės  pirkimo

procedūras atlikti pirkimo organizatoriui:

22.1. pirkimo organizatorius:

21.1.1. atlieka mažos vertės pirkimo procedūras Mokyklos-darželio supaprastintų pirkimų

taisyklėse numatytais būdais ir tvarka;

21.1.2. Mokyklos-darželio  direktoriaus  nustatytais  mažos  vertės  pirkimo  atvejais  pildo

mažos vertės pirkimo protokolą.

23. Tiekėjų pretenzijas nagrinėja Viešojo pirkimo komisija. Jos darbe dalyvauja pirkimo

organizatorius.

24. Kiekvieną atliktą pirkimą, kurį būtina registruoti,  pirkimų organizatorius registruoja

pirkimų žurnale.
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PIRKIMO SUTARTIES VYKDYMAS

25. Mokykla-darželis  ir  tiekėjo įsipareigojimo vykdymo, pristatymo (atlikimo,  teikimo)

terminų  laikymosi  organizavimą,  taip  pat  prekių,  paslaugų  ir  darbų  atliktus  pirkimo  sutartyse

numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams stebėseną atlieka pirkimų iniciatorius.

26. Pirkimų iniciatorius, pastebėjęs pirkimo sutarties vykdymo trūkumus ar esant kitoms

svarbioms  aplinkybėms  gali  kreiptis  į  Mokyklos-darželio  direktorių,  siūlydamas  taikyti  pirkimo

sutartyse nenumatytų priemonių įvykdymo užtikrinimo būdą, taip pat inicijuoti  pirkimo sutarties

nutraukimą joje nustatytais pagrindais.

27. Pirkimo organizatorius seka pirkimo sutarties pabaigos datą.

28. Jeigu pirkimo sutartyje nenumatyta pasirinkimo galimybė dėl jos pratęsimo, o prekių

tiekimas  ar  paslaugų  teikimas  yra  būtinas  Mokyklos-darželio  funkcijoms  atlikti,  pirkimų

organizatorius  privalo  Pirkimų planavimo,  organizavimo,  atlikimo  ir  kontrolės  aprašo  nustatyta

tvarka numatyti jų pirkimą ateinančiais biudžetiniais metais.

29. Jeigu pirkimo sutartyje nenumatyta pasirinkimo galimybė dėl jos pratęsimo, pirkimų

organizatorius, atsižvelgęs į pirkimo sutartyje numatytų įsipareigojimų laikymąsi ir atlikęs tyrimą

pirkimo sutarties objekto rinkos kainai nustatyti, įvertina pirkimo sutarties pratęsimo tikslingumą.

30. Nustačius, kad Mokykloje-darželyje nėra naudinga pratęsti galiojančią pirkimo sutartį,

pirkimų  organizatorius  einamųjų  biudžetinių  metų  pabaigoje  naująjį  pirkimą  įtraukia  į  pirkimų

sąrašą ateinantiems biudžetiniams metams.

31. Nustačius, kad yra tikslinga pratęsti galiojančią pirkimo sutartį, pirkimų organizatorius

parengia susitarimą dėl pirkimo sutarties pratęsimo projektą.

32. Du  susitarimo  dėl  pirkimo  sutarties  pratęsimo  egzemplioriai  teikiami  pasirašyti

Mokyklos-darželio direktoriui.

33. Mokyklos-darželio  direktorius,  priėmęs sprendimą pratęsti  pirkimo sutartį,  pasirašo

susitarimą dėl pirkimo sutarties pratęsimo.

34. Rekomenduojama  pirkimo  sutartyje  numatyti,  kad  paslaugų,  turinčių  materialią

išraiškos formą, suteikimo, prekių pristatymo ar darbų atlikimo faktas ir turinys yra grindžiamas

priėmimo-perdavimo aktu ar kitais teisės aktuose numatytais dokumentais.

35. Prekių, paslaugų ar darbų priėmimo-perdavimo aktą pasirašo pirkimo iniciatorius arba

Mokyklos-darželio direktorius.

36. Jei  pirkimo  sutartyje  numatyta  pasirašyti  priėmimo-perdavimo  aktą,  pirkimo

iniciatorius  ar  organizatorius  privalo  įsitikinti,  kad  pirkimo  objektas,  jo  terminai,  funkciniai,

kiekybiniai, kokybės reikalavimai atitinka pirkimo sutartyje nustatytas sąlygas, nepažeisti prievolių

užtikrinimo terminai, kitas pirkimo sutartyje nustatytos sąlygos ir prievolės yra įvykdytos tinkamai.
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37. Jei pirkimo iniciatorius  ar organizatorius  neturi  pretenzijų  dėl  jai  pristatytų prekių,

suteiktų paslaugų ar atliktų darbų, pasirašo ir teikia pasirašyti Mokyklos-darželio direktoriui.

38. Jei pirkimo iniciatorius ar organizatorius nustato, kad pirkimo objektas ar jo terminai,

funkciniai,  kiekybiniai,  kokybės  reikalavimai  neatitinka  pirkimo  sutartyje  nustatytų  sąlygų,

priėmimo-perdavimo akto nepasirašo ir raštu reikalauja iš tiekėjo tinkamo prievolių įvykdymo.

39. Tiekėjui neįvykdžius pirkimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų, pirkimo iniciatorius

ar organizatorius teikia siūlymą Mokyklos-darželio direktoriui dėl pirkimo sutarties nutraukimo ar

joje numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų taikymo tiekėjui.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

40. Visi su pirkimų organizavimu, vykdymu ir vidaus kontrole susiję dokumentai saugomi

kartu su pirkimų procedūrų dokumentais Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

PRIEDAI:

1. Tiekėjų apklausos pažymos forma.

2. Biudžetiniais metais atliktų pirkimų registracijos žurnalo forma.

__________________________________
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Lazdijų mokyklos-darželio ,,Vyturėlis“
viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo, 
atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašo
1 priedas

TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA Nr.

1. Pirkimo pavadinimas:
2. Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ Planuojamų 
pirkimų sąrašo

Perkamų prekių, paslaugų ar darbų 
BVPŽ kodas – 

3. Trumpas pirkimo aprašymas:
4. Pirkimo organizatorius
5. Ar pirkimas susijęs su projektu ir/ar programa, 
finansuojama Europos Sąjungos lėšomis?

Taip 
Ne

6. Ar pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis? Taip
Ne

7. Duomenys 
apie tiekėją:

7.1. tiekėjo 
pavadinimas
7.2. adresas
7.3. internetinis 
adresas
7.4. telefonas
7.5. pasiūlymą 
pateikęs asmuo ar 
informacijos 
šaltinis

8. Pasiūlymo pateikimo data 
9. Perkamų prekių, 
paslaugų ar darbų 
pavadinimas

Kiekis,
matavimo

vnt.

Pasiūlyta kaina, Eur be PVM 
Vieneto Suma Vieneto Suma Vieneto Suma

10. Bendra pasiūlymo suma, Eur be 
PVM
11. Tinkamiausiu pripažintas tiekėjas 
12. Pastabos: 

Pažymą parengė (pirkimų organizatorius):

(Pareigos) (Vardas, pavardė)
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Lazdijų mokyklos-darželio ,,Vyturėlis“
viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo, 
atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašo
2 priedas

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 
20..... m. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ ŽURNALAS

PASLAUGOS

Sąskaitos ar
Sutarties Nr.

Sąskaitos išrašymo
ar Sutarties

sudarymo data ir
trukmė

Prekės ar Pirkimo
pavadinimas

Pirkimo
vertė

Tiekėjo
pavadinimas

Pirkimo būdas (pirkimo
taisyklių punktas)

BVPŽ
kodas

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 
20..... m. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ ŽURNALAS

DARBAI

Sąskaitos ar
Sutarties Nr.

Sąskaitos išrašymo
ar Sutarties

sudarymo data ir
trukmė

Prekės ar Pirkimo
pavadinimas

Pirkimo
vertė

Tiekėjo
pavadinimas

Pirkimo būdas (pirkimo
taisyklių punktas)

BVPŽ
kodas
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LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 
20..... m. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ ŽURNALAS

PREKĖS

Sąskaitos ar
Sutarties Nr.

Sąskaitos išrašymo
ar Sutarties

sudarymo data ir
trukmė

Prekės ar Pirkimo
pavadinimas

Pirkimo
vertė

Tiekėjo
pavadinimas

Pirkimo būdas (pirkimo
taisyklių punktas)

BVPŽ
kodas
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