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l.

Naujosios Akmenes Ramudiq gimnazijos (toliau - Gimnazija) vieSqjq pirkimq
organizavimo tvarka (toliau - Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie5qiq
pirkimq istatymu (toliau - Vie5qjq pirkimq istatymas), kitais vie5uosius pirkimus (toliau - pirkimai)
reglamentuojandiais teises aktais.
2. Tvarkoje nustaqrta pirkimq organizavimo

ir

planavimo tvarka, pirkimus atliekantys

asmenys.

3. Atlikdama pirkimus Gimnazija vadovaujasi Vie5qjq pirkimq istatymu, Sia Tvarka,
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau - CK), kitais lstatymais bei Vie5qiq pirkimq
istatym4 igyvendinamaisiais teises aktais.
4. Atlikdama maZos vertes pirkimus Gimnazija vadovaujasi Vie5qjq pirkimq tamybos
patvirtintu MaZos vertes pirkimq tvarkos apra5u, taip pat Vie5qiq pirkimq istatymu, Sia Tvarka, CK,

kitais istatymais ir teises aktais.
5. Tvarkoje vartojamos s4vokos:
5.1. vie5asis pirkimas (toliau - pirkimas) - Gimnazijos atliekamas ir Vie5qiq pirkimu
lstatymu reglamentuojamas prekiq, paslaugq ar darbq lsigijimas i5 pasirinkto(-q) tiekejo(-q)
sudarant vie5oj o pirkimo-pardavimo sutarti(-i s) ;
5.2. tiek€jas (prekiq tiekejas, paslaugq teikejas ar darbq rangovas) - Dkio subjektas fizinis asmuo, privatusis ar vie5asis juridinis asmuo, kita organizacija ir jq padalinys ar tokiq
asmenq grupe - rinkoje siiilantys tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus;
5.3. pirkimo organrzatorius - Gimnazijos direktoriaus isakymu paskirtas darbuotojas,
kuris vadovaudamasis Vie5qjq pirkimq tarnybos patvirtintu MaZos vertes pirkimq tvarkos apra5u
bei 5ia Tvarka organizuoja ir atlieka maZos vertes pirkimus, kai tokie pirkimai Gimnazijos
direktoriaus nera paskirti vykdyti Vie5ojo pirkimo komisijai (oliau - Komisija). Pirkimo
organizatorius gali pradeti organizuoti ir atlikti pirkimus tik prieS tai pasira5gs Vie5qiq pirkimq
tarnybos kartu su Vyriausiqia tarnybines etikos komisija patvirtintos formos neSaliSkumo deklaracij4
ir konfidencialumo pasiZadejimq (5 ir 6 priedai);
5.4. komisija - Gimnazijos direktoriaus lsakymu sudaryta Vie5ojo pirkimo komisija, kuri
organizuoja ir atlieka pirkimus. Komisija dirba pagal Gimnazijos direktoriaus patvirtint4 Vie5ojo
pirtimo komisijos darbo reglament4 ir vykdo tik ra5ytines Gimnazijos direktoriaus uZduotis ir
ipareigojimus;

5.5. pirkimo iniciatorius

-

perkandiosios organizacijos darbuotojas, kuris nurode poreiki

isigyti reikalingas prekes, paslaugas arba darbus;
5.6. pirkimo dokumentai - pirkimo proced[rq metu pildomi Sioje Tvarkoje nustatyti
dokumentai (i, 2 priedai), taip pat kiti Gimnazijos pateikiami arba nurodomi dokumentai, kuriuose
apra5omi ar nustatomi pirkimo ar jo proceduros elementai: skelbimas apie pirkim4, i5ankstinis
informacinis skelbimas, naudojamas kaip kvietimo dalyvauti pirkime priemone, technine
specifikacija, apra5omasis dokumentas, pirkimo sutarties projektas, dokumentq teikimo tvarka,
reikalavimai tiekejams ir (arba) kiti dokumentai, jq paaiSkinimai (patikslinimai);
5.7. vie5Ljo pirkimo-pardavimo sutartis (toliau - pirkimo sutartis) - Vie5qiq pirkimq
Gimnazijos arba
lstatymo nustatlta tvirka del ekonomines naudos vieno ar daugiau tiekejq ir
Vie5qiq pirkimq
iSskyrus
bimnazijos kartu su kitomis perkandiosiomis organizacijomis ra5tu,

