Druskininkų „Ryto“ gimnazijos
viešųjų pirkimų planavimo,
inicijavimo, organizavimo,
atlikimo ir atskaitomybės
tvarkos aprašo
1 priedas
___________________________________________________________________________
(perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas)

___________________________________________________________________________
(asmens vardas ir pavardė)

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA
20__ m._____________ d. Nr. ______
Druskininkai
Būdamas ___________________________________________________ , pasiţadu:
(viešajame pirkime ar pirkime atliekamų pareigų pavadinimas)

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų tiekėjų
lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripaţinimo ir skaidrumo principais, atlikti
man pavestas pareigas (uţduotis).
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 atţvilgiu priimtą sprendimą
informuoja instituciją ar įstaigą, įgaliojusią mane stebėtojo teisėmis dalyvauti viešojo pirkimo komisijos
posėdţiuose;
3.3. turiu uţpildyti 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)

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos
viešųjų pirkimų planavimo,
inicijavimo, organizavimo,
atlikimo ir atskaitomybės
tvarkos aprašo
2 priedas
____________________________________________________________________________
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
___________________________________________________________________________
(asmens vardas ir pavardė, pareigos)
KONFIDENCIALUMO PASIŢADĖJIMAS
20__ m.________________ d.
Druskininkai
Būdamas ______________________________________,
(pareigų pavadinimas)
1. Pasiţadu:
1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą su
pirkimu susijusią informaciją, kuri man taps ţinoma, atliekant _____________________ pareigas;
(pareigų pavadinimas)
1.2. man patikėtus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės
su jais susipaţinti ar pasinaudoti;
1.3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų.
2. Man ţinoma, 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, ir jos atskleidimas nėra
privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
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 uţtikrinti sąţiningą konkurenciją.
4. Esu įspėtas, kad, paţeidęs šį pasiţadėjimą, turėsiu atlyginti perkančiajai organizacijai ir
tiekėjams padarytus nuostolius.
___________________
(parašas)

____________________
(vardas ir pavardė)

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos
viešųjų pirkimų planavimo,
inicijavimo, organizavimo, atlikimo
ir atskaitomybės tvarkos aprašo
3 priedas
DRUSKININKŲ ,,RYTO“ GIMNAZIJOS
20___ METŲ PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS
Eil.
Nr.

1

Prekės,
paslaugos ar
darbų kodas
pagal
Bendrąjį
viešųjų
pirkimų
ţodyną
(BVPŢ)
2

Prekės, paslaugos ar darbų
pavadinimas

Numatoma
pirkimo
pradţia
(ketvirtis)

3

4

Pirkimo
būdas

Ketinamos
sudaryti
pirkimo
sutarties
trukmė (su
pratęsimais
mėnesiais)

Planuoja
ma
viešojo
pirkimo
vertė
(Eur be
PVM)

Faktinė
viešojo
pirkimo
vertė
(Eur be
PVM)

Faktinė
viešojo
pirkimo
vertė
(Eur su
PVM)

Pirkimo
iniciatorius

Pastabos*

7

8**

9**

10**

11

5**
6
PREKĖS

PASLAUGOS
kategorija (PAGAL VPĮ 2 PRIEDĖLĮ)
DARBAI
* Pastabos:
1) ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio nuostatus;
2) ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros, atliekančios centrinės
perkančiosios organizacijos funkcijas (CPO), elektroniniu katalogu;
3) ar pirkimui bus taikomi ţaliesiems pirkimams Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai;
4) ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis;
5) ar pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi
6) ar pirkimas atliekamas pagal poreikį
kita informacija.
** pirkimų iniciatoriai planuodami pirkimus paţymėtų eilučių nepildo
Direktorius

(parašas)

(vardas, pavardė)

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos
viešųjų pirkimų planavimo,
inicijavimo, organizavimo,
atlikimo ir atskaitomybės
tvarkos aprašo
4 priedas
DRUSKININKŲ ,,RYTO“ GIMNAZIJOS
Leidţiu atlikti pirkimą
________________________
(Pareigos, vardas, pavardė)

________________________
(Parašas)

________________________
(Data)

PIRKIMO PARAIŠKA-UŢDUOTIS
________________Nr._________
(data)
asmuo (pirkimo

Atsakingas uţ pirkimą
iniciatorius)
Pirkimo objekto pavadinimas
Pirkimo objekto kodas (kategorija)
Prekių kiekis, paslaugų ar darbų apimtys
Planuojama maksimali sutarties vertė Eur be
PVM
Jei pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba)
programa, finansuojama Europos Sąjungos
lėšomis, nurodomas projektas ir (arba)
programa
Prekių pristatymo ar darbų, paslaugų atlikimo
vieta
Prekių pristatymo ar paslaugų bei darbų
atlikimo terminas
Atsiskaitymo su tiekėju tvarka

Galimų pratęsimų skaičius ir laikas (mėn. / d.),
kuriam sutartys gali būti pratęstos
Argumentuotas siūlomų kviesti tiekėjų sąrašas
(jei pirkimas numatomas vykdyti apklausos
būdu)
Pasiūlymų vertinimo kriterijai: maţiausios
kainos
ar
ekonomiškai
naudingiausio
pasiūlymo (kai siūloma vertinti ekonomiškai
naudingiausio
pasiūlymo kriterijumi –
ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir
parametrai, jų lyginamieji svoriai ir vertinimo
tvarka)
Kita reikalinga informacija: planai, brėţiniai,
projektai, darbų kiekių ţiniaraščiai pridedami
(jei reikia).

Perkant darbus nurodyti:
1) ypatingas ar neypatingas statinys;
2) išvardinti pagrindinius darbus, kuriuos
privalės atlikti rangovas (jeigu darbų pirkimo
sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai)
Prašome pavesti pirkimą vykdyti __________________________________________________
(Pirkimo organizatoriui, Viešųjų pirkimų komisijai)

(Pirkimų organizatorius)

Vyr. finansininkas/buhalteris

Viešųjų pirkimų komisija

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(vardas, pavardė)

(vardas, pavardė)

(data)

(data)

(data)

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos
viešųjų pirkimų planavimo,
inicijavimo, organizavimo,
atlikimo ir atskaitomybės
tvarkos aprašo
5 priedas
DRUSKININKŲ ,,RYTO“ GIMNAZIJOS
TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŢYMA
20 m. _______________ d. Nr. _____
Druskininkai
Pirkimo objekto pavadinimas ir trumpas aprašymas:
Pirkimo tikslas ir paskirtis:.
Tiekėjus apklausė _____________________________________
(vardas, pavardė)

Tiekėjai
apklausti
Tiekėjų siūlymai:
Eil.
Nr.

Ţodţiu
Raštu

Tiekėjo
pavadinimas

x
□

Pasiūlymo
data

Pasiūlymo charakteristikos
(nurodyti konkrečias charakteristikas)
Kaina ( Eur)

1
2
3
Siūloma pirkti : ____________________________________________
(tiekėjo pavadinimas)

Parengė:
__________________________

__________________________

__________________________

(pareigos)

(vardas, pavardė)

(parašas)

__________________________

__________________________

__________________________

(pareigos)

(vardas, pavardė)

(parašas)

__________________________

__________________________

__________________________

(pareigos)

(vardas, pavardė)

(parašas)

Suderinta:

Sprendimą tvirtinu

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos
viešųjų pirkimų planavimo,
inicijavimo, organizavimo,
atlikimo ir atskaitomybės
tvarkos aprašo
6 priedas
ATLIKTŲ SUPAPRASTINTŲ MAŢOS VERTĖS PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŢURNALAS
Eil.
Nr.

Pirkimo objekto
pavadinimas/
Sutarties
pavadinimas

Prekių,
paslaugų ar
darbų kodai
pagal BVPŢ

Pirkimo būdas

Pirkimo Nr. (jei
apie pirkimą buvo
skelbta)/ Pirkimo
būdo pasirinkimo
prieţastys (jei
apie pirkimą
nebuvo skelbta)

Tiekėjo
pavadinimas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
___________________________________

Sutarties
kaina, Eur
(atsiţvelgiant
į numatytus
sutarties
pratęsimus)

Laimėjusio
pasiūlymo
pasirinkimo
prieţastis

Pirkimo sutarties
įsipareigojimų
dalis, kuriai
laimėtojas ketina
pasitelkti
subrangovus,
subtiekėjus ar
subteikėjus (jei
ţinoma)

