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Naujoji Akmene

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vieSqjq pirkimq istatymo 86 str. 7 d., Vie5qiq
pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. isakymu Nr. IS97 ,,Del maZos vertds pirkimq
fuarkos apra5o patvirtinimo":
l. T v i r t i n u Naujosios Akmenes Ramudiq gimnazijos vie5qiq pirkimq organizavimo
ir vidaus kontroles taisykles (pridedama).
t netekusiu galios Naujosios Akmenes Ramudiq gimnazijos
2.P r i p a Z
direktoriaus2}lT m. spalio 30 d. isakym4 Nr. V-l7l,,Del Naujosios Akmenes Ramudiq gimnazijos
vieSqjq pirkimq organizavimo tvarkos patvirtinimo".
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Darius Jonas Kazlauskas

PATVIRTINTA
Nauj osios Akmenes Ramudiq gimnazij os
direktoriaus2022m. birZelio 2{ a.

isakymu Nr. V- ?0

NAUJOSIOS AKMENES RAMUdIU GIMNAZIJOS VIESUJU PIRIilMU
ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLES TAISYKLES

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Naujosios Akmenes Ramudiq gimnazijos viesqjq pirkimq organizavimo ir vidaus
kontroles taisykles (toliau - Taisykles) nustato vieSqjq pirkimq (toliau - pirkimai) organizavimo ir
vidaus kontroles Ramudiq gimnazijos (toliau - Ramudiq gimnazijos) taisykles, kurios apima poreikiq
formavim4, pirkimq planavim4, iniciavimE ir pasirengim4jiems, pirkimq vykdymq, vie5ojo pirkimopardavimo sutarties (toliau - pirkimo sutartis) sudarymq, rrykdym4 ir jos rezultatq ivertinim4 (toliau

1.

-

vieSqiq pirkimq procesas).

2.

Planuodami ir atlikdami pirkimus, rrykdydami sutartis ir nustatydami pirkimq kontroles
priemones, Ramudiq gimnazijos valstybes tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis,
(toliau - darbuotojas) vadovaujasi Lietuvos Respublikos vie5qiq pirkimq istatymu (toliau - VPD /
Lietuvos Respublikos pirkimq, atliekamq vandentvarkos energetikos, transporto ar pa5to paslaugq

srities perkandiqjq subjektq istatymu (toliau - PD, ji igyvendinandiaisiais teises aktais, Siomis
Taisyklemis, kitais istatymais, teises aktais ir Ramudiq gimnazijos trumpinys vidaus teises aktais.
3. Darbuotojai, dalyvaujantys vie5qjq pirkimq procese ar galintys daryti itaka jo rezultatams,
turi uZtikrinti, kad vykdant pirkimus bUtq laikomasi lygiateisi5kumo, nediskriminavimo, abipusio
pripaZinimo, proporcingumo, skaidrumo principq bei siekti, kad prekems, paslaugoms ar darbams
isigyti skirtos le5os btitq naudojamos racionaliai, lykdant pirkimo sutartis bltq laikomasi aplinkos
apsaugos, socialines ir darbo teises ipareigojimq, nustatytq Europos S4jungos ir nacionalineje teiseje,
kolektyvinese sutartyse, tarptautinese konvencijose. Pirkimq procese dalyvaujantys asmenys turi
laikytis konfidencialumo ir ne5ali5kumo reikalavimq, siekti strateginiq ir kitq Ramudiq gimnazijos
veiklos plant+ igyvendinimo ir uZtikrinti sutartiniq isipareigojimq vykdym4 tretiesiems asmenims.
4. Taisyklemis privalo vadovautis visi Ramudiq gimnazijos darbuotojai, dalyvaujantys
Ramudiq gimnazijos vie5qjq pirkimq procese.

5.

Taisyklese vartojamos s4vokos:

5.1. CVP IS administratorius

-

Ramudiq gimnazijos direktoriaus paskirtas Ramudiq
gimnazijos darbuotojas ar jipavaduojantis darbuotojas, turintis teisg CVP IS tvarkyi duomenis apie
Ramudiq gimnazijos ir jo (-s) darbuotojus (pirkimq specialistus, ekspertus ir kt.);
5.2. Patikros lapas - Ramudiq gimnazijos nustatytos formos dokumentas, pildomas
atliekant vie5qjq pirkimq plano keitimo ar sutarties keitimo procedlry patikrinim4 ir naudojamas kaip
vidaus kontroles priemond, skirta rizikai, susijusiai su vie5qjq pirkimq principq igyvendinimu ir tikslo
pasiekimu, valdyti (Taisykliq 2 ir 3 priedai);
5.3. Pirkimq iniciatorius - Ramudiq gimnazijos darbuotojas, kuris nurodo poreiki vie5ojo
pirkimo bUdu isigyti reikalingq prekiq, paslaugq arba darbq ir (ar) parengia jq techning specifikacij4
ir (ar) jos projekt4;
5.4. Pirkimq organizatorius - Ramudiq gimnazijos direktoriaus paskirtas darbuotojas,
kuris Ramudiq gimnazijos nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka maZos vertes vie5uosius pirkimus,
pagal preliminariqi4 sutarti vykdomo atnaujinto tiekejq varZymosi procedfiras arba dinamines

^

pirkimo sistemos pagrindu atliekamo pirkimo procedlras, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma
Vie5qj q pirkimq komisij a;
5.5. Pirkimo paraiSka - Ramudiq gimnazijos nustatytos formos dokumentas, kuriame
Pirkimq iniciatorius nurodo pagrindines pirkimo s4lygas ir kit4 informacij4, kuri pagrindZiajo priimtq
sprendimq atitikti VPI / Pf ir kitq pirkimus reglamentuojandiq teises aktq reikalavimams (Taisykliq

I priedas);
5.6. Pirkimq planas - Taisyklese nustatyta tvarka parengtas

ir

Ramudiq gimnazijos
direktoriaus patvirtintas einamaisiais biudZetiniais metais planuojamq vykdyti prekiq, paslaugq ir (ar)
darbq pirkimq s4ra5as (Taisykliq 4 priedas);
5.7. Pirkimg sqralas - i5 dalies uZpildytas Pirkimq planas ateinantiems biudZetiniams
metams, kuriame pildomi Sie stulpeliai: data,pavadinimas, planuojamapirkimo pradLia,vertd, kiekis,
pirkimo objektas, BYPZ kodas, sutarties galiojimas, Pirkimo iniciatorius;
5.8. Pirkimq suvestin6 - Ramudiq gimnazijos parengta ir Centrineje vie5qjq pirkimq
informacineje sistemoje (toliau - CVP IS) vie5ai skelbiama informacija apie visus biudZetiniais
metais planuojamus vykdyti Ramudiq gimnazijos pirkimus, i5skyrus maZos vertes pirkimus;
5.9. Rinkos tyrimas - kokybines ir kiekybines informacijos apie prekiq, paslaugq ir darbq
pasi[I4, tiekejus (iskaitant ir rinkoje veikiandius VPI 23 ir VPf 24 lPI35 ir 36 straipsniuose nurodytus
subjektus), jq tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas, atliekamus darbus ir kainas rinkimas, analize ir
apibendrintq i5vadq rengimas, skirtas sprendimams, susijusiems su pirkimais, priimti;
5.10. Tiekdjq apklausos paLyma - Ramudiq gimnazijos nustatytos formos dokumentas,
pildomas Pirkimq organizatoriaus r,ykdant maZos vertes neskelbiamus pirkimus (iSskyrus Taisykliq
42.4 punkte numatytais atvejus) ir pagrindZiantis jo priimtq sprendimq atitikt! VPf ir kitq pirkimus
reglamentuojandiq teises aktq reikalavimams (Taisykliq 5 priedas);
5.11. UL, pirkimq planavim4, organizavimq ir pirkimq organizavimo prieiiur4
atsakingas asmuo - Ramudiq gimnazijos direktoriaus sprendimu paskirtas darbuotojas, kuris rengia
einamaisiais biudZetiniais metais numatomq vykdyi prekiq, paslaugrl ir (ar) darbq pirkimq plan4,
rengia ir skelbia Siq pirkimq suvestinE, rengia su pirkimais susijusius vidaus teises aktus ir uZtikrina
jq atitikti vie5uosius pirkimus reglamentuojandiq teises aktq reikalavimams, pildo ir tvarko vie5qjq
pirkimq registrus, uZtikrina ne5aliSkumo deklaracijq ir konfidencialumo pasiZadejimq pasira5ymq
laiku, itraukia tiekejus i nepatikimq tiekejq ir melaging4 informacij4 pateikusiq tiekejq sqra5us, saugo
perduotas pasibaigusiq pirkimq bylas ir organizuojajq perdavim4i archyvq, kaupia ir rengia statisting
informacij q apie atliekamus pirkimus;
5.12. Ui, sutartiq rykdymo prieiitir4 atsakingas asmuo Ramudiq gimnazijos
direktoriaus sprendimu paskirtas ir sutartyje nurodytas darbuotojas, kuris priZitri (organizuoja)
Ramudiq gimnazijos sudarytose sutartyse numatytq isipareigojimq vykdym4, pristatymo (atlikimo,
teikimo) terminq laikym4si, prekiq, paslaugq, darbq atitikti sutartyse numatytiems kokybiniams ir
kitiems reikalavimams, taip pat inicijuoja ir teikia siiilyrnus del pirkimo sutardiq pratgsimo, keitimo,
nutraukimo, teisiniq pasekmiq tiekejui, nevykdandiam arba netinkamai vykdandiam sutartyje
nustatytus isipareigojimus, taikymo, skelbia sutartis ir jq pakeitimus;

5.13. Darbq, paslaugq sutartys registruojamos ir saugomos Akmen6s rajono
savivaldybOs dokumentg valdymo sistemoje (DVS).
6. Kitos Taisyklese vartojamos sqvokos yra apibreZtos
pirkimus reglamentuojandiuose teises aktuose.

VP[

7. Pasikeitus Taisyklese minimiems teises aktams ir

/ P[ ir kituose vie5uosius
rekomendacinio pobldZio

dokumentams, taikomos aktualios tq teises aktq ir rekomendacinio pobudZio dokumentq redakcijos
nuostatos. Ramudiq gimnazijoje sudaromi su vie5aisiais pirkimais susijq registrai:
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7.1. Vie5qjq pirkimq dokumentai (parai5kos ir pasiulymai, jtl nagrinEjimo ir
vertinimo dokumentai, protokolai, kiti su pirkimu susijg dokumentai) ir jq registras elektroninis registras, kuriame registruojami visi Ramudiq gimnazijos atlikti pirkimai (tarptautiniai,
supaprastinti, iskaitant maZos vertes pirkimus, pirkimai, atlikti naudojantis VSI CPO.LT elektroniniu
katalogu, pagal preliminari4sias sutartis ar atnaujint4 tiekejq varZym4si sudaromas pagrindines
sutartys bei pirkimai atlikti pagal lgaliojim4);
7.2. konfidencialumo pasiiaddjimq ir ne5aliSkumo deklaracijos - Ramudiq gimnazijos
darbuotojq ar pagalbines pirkimq veiklos paslaugq teikejo darbuotojq, Pirkimq iniciatoriq, Pirkimq
organizatoriq, Vie5qjq pirkimq komisijos nariq, ekspertq, stebetojq, dalyvaujandiq pirkimo
proced[rose ar galindiq daryti itakq jos rezultatams, pasira5ytos neSali5kumo deklaracijos (forma
patvirtinta Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 23 d. isakymu Nr. 15-93 ,,Del
ne$ali$kumo deklaracijos tipines formos patvirtinimo") ir konfidencialumo pasiZadejimai (Taisykliq
6 priedas) registruojami Akmenes rajono savivaldybes dokumentq valdymo sistemoje (DVS).
7.3. Zodin6s sutartys - Kai supaprastinto pirkimo (iskaitant ir maZos vertds pirkimus)
sutarties vertd nevir5ija 5 000 eurq be PVM (t. y. yra lygiai 5 000 eury be PVM arba maZesne) ir kitais
Viesqlq pirkimq istatymo 86 straipsnio 7 dalyje (Pirkimq istatymo 94 straipsnio 7 dalyje) nurodytais
atvejais.

II. PIRKIMU PROCESE

DALYVAUJANTYS ASMENYS IR JV FUNKCIJOS

8. UZ VPI / P[ ir kitq

vie5uosius pirkimus reglamentuojandiq teises aktq laikymosi
uZtikrinim4 Ramudiq gimnazijos yra atsakingas Ramudiq gimnazijos direktorius.
g. Ramudiq gimnazijos darbuotojai, dalyvaujantys pirkimq ir vidaus kontroles procese:
9.1. UZ pirkimq planavim4, orgarizavim4 ir pirkimq organizavimo prieZilr4 atsakingas
asmuo;

9.2. Pirkimq iniciatorius;
9.3. Pirkimq organizatorius;
9.4. Vie5qjq pirkimq komisija;
9.5. UZ sutardiq vykdymo prieZiurq atsakingas
9.6. UZ sutardiq saugojim4 atsakingas asmuo;
9.7. CVP IS administratorius.

asmuo;

Vie5qjq pirkimq komisija vykdo pirkimus, kai numatomos sudaryti pirkimo sutarties
jeigu Ramudiq
verte lygi arba didesne kaip 10000 Eur be pridetines vertds mokesdio (toliau - PVM),
gimnazijos direktorius nenusprend Lia kitaip.
I 1. AtsiZvelgiant i pirkimq apimti ir pob[di, nurodomas konkretus vidaus dokumentas
(direktoriaus lsakymas, potvarkis ar kt.) gali btti paskirti keli Pirkimq organizatoriai ar sudaryta
Vie5qiq pirkimq komisija vienam ar keliems pirkimams arba nuolatine VieSqjq pirkimq komisija
Ramudiq gimnazijos direktoriaus nustatytam laikotarpiui. Vie5qjq pirkimq komisijos sekretoriumi
paprastai skiriamas Viesqiq pirkimq komisijos pirmininko paskirtas Vie5qiq pirkimq komisijos narys.
12. Vie5qjq pirkimq komisija veikia Ramudiq gimnazijos vardu pagal jai nustatytas uZduotis
ir suteiktus lgaliojimus. VieSqjq pirkimq komisija dirba pagal Ramudiq gimnazijos direktoriaus
patvirtintq darbo reglamentq ir yra atskaitinga Ramudiq gimnazijos direktoriui, vykdo tik ra5ytines
uZduotis ir ipareigojimus. Viesqfq pirkimq komisija ir Pirkimq organizatorius sprendimus suteikq
igalioj imq ribose priima savaranki5kai.
13. Jeigu pirkimo objektas yra sudetingas, o pasitlymams nagrineti ir vertinti reikia specialiq
Ziniq, Ramudiq gimnazijos direktoriaus sprendimu, gali buti kviediami ekspertai konsultuoti klausimu,

10.
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kuriam reikia specialiq Ziniq, ir (ar) tiekejq pateiktiems pasitilymams nagrineti. Konsultacijos su
ekspertais turi vykti nepaZeidliant tiekejq konkurencijos, nediskriminavimo ir skaidrumo principq.
14. Prie5 pradedami r,ykdyti jiems nustatytas funkcijas, Ramudiq gimnazijos darbuotojai ar
pagalbines pirkimq veiklos paslaugq teikejo darbuotojai, Pirkimq iniciatorius, Pirkimq
organizatorius, VieSqjq pirkimq komisijos nariai, ekspertai, stebetojai, dalyvaujantys pirkimo
procedlrose ar galintys daryti itakE jos rezultatams, turi pasira5yti ne5ali5kumo deklaracijq (forma
patvirtinta Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus20lT m. birZelio 23 d. isakymu Nr. lS-93 ,,Del
neSali5kumo deklaracijos tipines formos patvirtinimo") ir konfidencialumo pasiZadejimq (Taisykliq
6 priedas). NeSali5kumo deklaracijas ir konfidencialumo pasiZadejimus darbuotojai turi atnaujinti
(pasira5yti naujus) ne rediau, kaip vien4kart4per metus. Pirkimq iniciatoriai, Pirkimq organizatorius,
Vie5qjq pirkimq komisijos nariai ir vie5qjq pirkimq procedDrose dalyvaujantys ekspertai, prie5
pradedami vykdl'ti jiems nustatytas funkcijas, o taip pat ir pirkimq vykdytojo vadovas turi uZpildyti
arba atnaujinti privadiq interesq deklaracijas, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos vie5qjq ir
privadiq interesq derinimo valstybinej e tarnyboj e istatyme.
15. Ramudiq gimnazijos pirkimo procedflroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti gali
igalioti kitqperkandiqj4 organizacljq/ perkant[ji subjekt4 (toliau - fgaliotoji organizacija). Ramudiq
gimnazija [galiotajai organizacijai nustato uZduotis ir suteikia igaliojimus toms uZduotims vykdyi.
16. Ramudiq gimnazija prekes, paslaugas ir darbus, vadovaujantis VPf S2 I Pl90 straipsniu,
privalo isigyti naudojantis centrinds perkandiosios organizacijos (toliau - CPO) atlikta pirkimo
proced[ra ar valdoma dinamine pirkimo sistema ar sudaryta preliminariqja sutartimi kai:
16.1. kai pirkimo sutarties verte lygi arba didesne kaip 10 000 Eur be PVM;
17. Si[lym4 pirkti per CPO arba i5 jos, Ramudiq gimnazijos direktoriui gali teikti Pirkimq
iniciatorius, Pirkimq organizatorius arba Vie5qiq pirkimq komisija, tadiau nusprendus pirkimo
nevykdyti per I i5 CPO, siiilymq teikiantis subjektas privalo motyvuoti savo sprendim4 tai
patvirtinant! dokument4 paskelbti tinklalapyje (ei toks yra) ir ji saugoti kartu su kitais pirkimo
dokumentais VPI 97 I PI103 straipsnyje nustatyta tvarka.
I 8. UZ pirkimq planavim q, organtzavim4 ir organizavimo prieiiurq atsakingo asmens
funkcijos ir atsakomybG:
18.1. teikia Pirkimq iniciatoriaus teikiamas Pirkimo parai5kas Ramudiq gimnazijos
direktoriui tvirtinti I vizluoti;
18.2. pagal i5 Pirkimq iniciatoriaus gaut4 pirkimq poreiki, rengia ir teikia Ramudiq
gimnazijos direktoriui tvirtinti Ramudiq gimnazijos einamqjq biudZetiniq metq pirkimq planq
(Taisykliq 4 priedas) ir jo pakeitimus, skaidiuoja numatomq pirkimq vertes ir parenka pirkimo bfidus;
18.3. esant poreikiui, einamaisiais biudZetiniais metais tikslina Ramudiq gimnazijos pirkimq
plan4, pildo vie5qiq pirkimq plano keitimo procedtros patikros lap4 (Taisykliq 2 priedas);
18.4. rengia pirkimq organizavimo taisykles;
18.5. rengia pirkimq vykdytojo vidaus teises aktus ir (ar) kitus dokumentus, susijusius su
pirkimais;
18.6. atlieka nuolating teises aktq, reglamentuojandiq pirkimus, ir jq pakeitimq stebesen4;
18.7. atlieka Ramudiq gimnazijos vidaus dokumentq, susijusiq su pirkimais, tarp jq ir pirkimq
organizavimo taisykliq atitikties galiojantiems teises aktams, stebesen4 ir, esant poreikiui, rengia jq
pakeitimus, Ramudiq gimnazijos direktoriaus nustatyta tvarka juos derina ir teikia tvirtinti.
18.8. vykdo pirkimq iniciavimo, sutardiq galiojimo pabaigos terminq, kitos informacijos,
privalomos skelbti Viesqiq pirkimq istatyme nustatyta tvarka, paskelbimo prieZi[r6
18.9. ne rediau kaip kart4 per metus perZilri ne5ali5kumo deklaracijq ir konfidencialumo
pasiZadejimq registro duomenis, pateiktas privadiq interesq deklaracijas ir patikrina, ar visi Vie5qjq
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pirkimq komisijos nariai, ekspertai, Pirkimq iniciatorius, Pirkimq organizatorius, UZ pirkimq
planavim4 atsakingas asmuo yra pasira5g ne5aliSkumo deklaracij4 ir konfidencialumo pasiZadejim4
bei deklaravq privadius interesus, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos vieSqjq ir privadiq interesq
derinimo valstybinej e tamyboj e istatyme;
18.10. uZtikrina, kad naujai paskirtas Pirkimq iniciatorius, Pirkimq organizatorius, visi naujai
sudarltos VieSqjq pirkimq komisijos nariai ir ekspertai, prie5 pradedami darbq, pasira5ytq
ne5ali5kumo deklaracij4 ir konfidencialumo pasiZadejim4, Siuos dokumentus registruoja
skaitmeniniame registre ir perduoda darbuotojui, vykdandiam personalo administravimo funkcij4;
18.1 l. pildo ir tvarko Siq Taisykliq 8 punkte nurodytq registr4;
18.12. rengia sutardiq projektus pasira5ymui ir derina juos su 47 punkte nurodytais
asmenimis;
18.13. registruoja sudarytas pirkimo sutartis ir jq pakeitimus ir perduoda juos UZ sutardiq
saugoj imq atsakingam asmeniui;
18.14. nutraukus pirkimo sutarti del esminio sutarties paZeidimo - itraukia tiekejus i
nepatikimq tiekejq s4ra54;
18.15. itraukia tiekejus I melaging4 informacij4 pateikusiq tiekejq s4ra5us, jei pirkimo
proced[ry metu tiekejas nuslepe ar pateike melaging4 informacij4, kaip nustatyta VPI 46 straipsnio
4 dalies 4 punkte (5i4 informacijqUL pirkimq planavim4, organizavimq ir organizavimo prieZilr4
atsakingam asmeniui taip pat gali perduoti Pirkimq organizatorius arba Vie5qiq pirkimq komisija);
18.16. saugo jam perduotas pasibaigusiq pirkimq bylas ir orgarrizuoja pirkimq bylq
perdavim4 i archyv4;
18.17. pagal poreiki kaupia ir rengia statistinq informacij4 apie Ramudiq gimnazijos
atliktus ir atliekamus vie5uosius pirkimus.

19.

Pirkimg iniciatoriaus funkcijos ir atsakomybO:
19.1. atlieka Rinkos tynmzu
19.2. rengia ir teikia UZ pirkimq planavimq, organizavim4 ir organizavimo prieZirlr4
atsakingam asmeniui informacij4 apie poreiki isigyti prekes, paslaugas ar darbus einamaisiais
biudZetiniais metais (Pirkimq s4ra54);
19.3. kiekvieno pirkimo, iSskyrus pirkimus kurie yra r,ykdomi pagal abiejq Saliq sudarytas
sutartis bei sutarties bendra vertd nevir5ija 30000( trisde5imt hlkstandiq) eury, procedlroms atlikti
nepildo paraiSkos (Taisykliq 1 priedas). Kitais atvejais kartu su parai5ka rengia ir pateikia pirkimo

objekto techning specifikacij4, kvalifikacijos reikalavimus (ei tokie sifllomi), neprivalomus tiekejq
pa5alinimo pagrindus (ei tokie si0lomi), kokybes vadybos / aplinkos apsaugos standartus (ei tokie
siulomi), pasi[lymq vertinimo kriterijus, pirkimo sutarties projektq arba pagrindines pirkimo sutarties
s4lygas (ei tokias sifilo) ir pagrindim4 del pirkimo objekto neskaidymo i dalis (tarptautiniq pirkimq
atveju ir kai atliekamas statinio statybos darbq ir statinio projektavimo paslaugq pirkimas);
19.4. teikia i5vadas del gautq pretenzijq, susijusiq su jo parengta informacija, nurodyta Siq
Taisykliq 20.3 punkte;
19.5. inicijuoja pagal preliminari4j4 sutarti atliekamas atnaujinto tiekejq varZymosi
proceduras;

19.6. esant poreikiui tikslinti Pirkimq plan4 ar itraukti naujus pirkimus, rengia tamybinius
prane5imus del pirkimq plano pakeitimo ir juos perduoda UZ pirkimq planavim4, organizavim4 ir

prieZilrq atsakingam asmeniui.
Pirkimq organizatoriaus funkcijos ir atsakomybd:

or ganizavimo

20.
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20.1. vykdo maZos vertes pirkimq procedflras MaZos vertes pirkimq tvarkos apra5o,
patvirtinto Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. isakymu Nr. 15-97 ,,Del
maZos vertds pirkimq tvarkos apra5o patvirtinimo", nustatytais atvejais ir tvarka;
20.2. vykdo atnaujinto tiekejq varZymosi proced[ras pagal preliminariEj4 (-sias) sutarti (-is);
20.3. vykdo dinamines pirkimo sistemos pagrindu atliekamo pirkimo proced[ras;
20.4. vykdo prekiq, paslaugq ar darbq pirkimus naudojantis CPO atlikta pirkimo procedlra
ar valdoma dinamine pirkimo sistema ar sudaryta preliminariqja sutartimi;
20.5. pildo Tiekejq apklausos paLymq (Taisykliq 5 priedas);
20.6. rengia pirkimo dokumentus, ir, jei reikalinga, sifllo papildomus kvalifikacijos ir
technines specifikacijos reikalavimus, tiekejq paSalinimo pagrindus, kokybes vadybos / aplinkos
apsaugos standartus, pasifllymq vertinimo kriterijus, pagrindines pirkimo sutarties s4lygas, kuriq
nenurode Pirkimq iniciatorius;
20.7. pirkimo procedlrq vykdymo metu, atsiradus aplinkybems, kuriq nebuvo galima
numatyti, gali inicijuoti pirkimo proced[ry nutraukim4 teikdamas tarnybin! prane5im4 Ramudiq
gimnazijos direktoriui. Ramudiq gimnazijos direktoriui rezoliucija priemus sprendim4 del pirkimo
proced[ry nutraukimo, atlieka su pirkimo nutraukimu susijusius veiksmus;
20.8. per 15 dienq nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo arba jq
pakeitimo, bet ne veliau kaip iki pirmojo mokejimo, pirkimo sutarti ir laimejusi pasillym4 skelbia
CVP IS;
20.9. sudaro savo vykdomq pirkimq dokumentq bylas;
20.10. pasibaigus pirkimui, pirkimo dokumentq bylas ir pasiraSyt4 pirkimo sutarti perduoda
UZ pirkimq planavim4, organizavim1ir organizavimo prieZi[r4 atsakingam asmeniui;
21. Vie5qjq pirkimq komisija jei tokia yra sudaryta, dirba pagal Vie5qjq pirkimq komisijos
darbo reglament4, ir be kitq jai nustatytq funkcijq:
21.1. vykdo tarptautinds vertes ir supaprastintus (iSskyrus maZos vertes pirkimus), jei
Ramudiq gimnazijos direktoriaus rezoliucija Pirkimo parai5koje nepaskiriama kitaip;
21.2. jei reikalinga, sillo papildomus kvalifikacijos ir technines specifikacijos reikalavimus,
tiekejq pa5alinimo pagrindus, kokybes vadybos / aplinkos apsaugos standartus, pasifilymq vertinimo
kriterijus, pagrindines pirkimo sutarties s4lygas, kuriq nenurode Pirkimq iniciatorius arba si[lo
pateiktq reikalavimq pataisymus;
21.3. sudaro jos vykdomq pirkimq dokumentq bylas;
21.4. paslbaigus pirkimui, pirkimq dokumentq bylas ir pasira5ytas pirkimo sutartis perduoda
pirkimq
planavimq, organizavim1ir organizavimo prieZilr4 atsakingam asmeniui;
UZ
22. Ui sutariiq lykdymo prieiiUr4 atsakingo asmens funkcijos ir atsakomybd:
22.1. priLinri (organizuoja prieZiDr4) Ramudiq gimnazijos sudarytose pirkimo sutartyse
numatytq jos isipareigojimq vykdym4 ir priZilri pristatymo (atlikimo, teikimo) terminq bei prekiq,
paslaugq ir darbq atitikties pirkimo sutartyse numatltiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams
laikymqsi;
2.2.2. pasira5o prekiq, paslaugq ir (ar) darbq priemimo-perdavimo aktus, taip patvirtindamas,
kad neturi pretenzijq del gautq prekiq ar suteiktq paslaugq ar darbq, ir vizuoja gautas s4skaitas
faktUras (PVM s4skaitas fakturas) ar kitus teises aktuose ar pirkimo sutartyje numatytus apskaitos
dokumentus, kuriuos i5 elektroninds sistemos E. saskaita perduoda uZ finansus atsakingam Akmenes
raj ono savivaldybes priskirtam fi nansininkui.
22.3. inicijuoja siiilymus del sutardiq keitimo, nutraukimo ar pirkimo sutartyje numatytq
prievoliq lvykdymo uZtikrinimo btidq taikymo tiekejui;
22.4. esarfi poreikiui, rengia sutardiq pratgsimo, keitimo ir nutraukimo projektus;
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22.5. esantporeikiui keisti pirkimo sutarti, pildo vie5qjq pirkimq sutarties keitimo proced[ros
patikros lapq (Taisykliq 3 priedas) ir perduoda ji UZ pirkimq planavim4, organizavim4 ir pirkimq
organizavimo prieZi[r4 atsakingam asmeniui;
22.6. pasibaigus sutardiai, perduoda visus dar neperduotus dokumentus, susijusius su pirkimo
sutarties vykdymu, UZ pirkimq planavimq, organizavim4 ir pirkimq organizavimo prieZiiir4
atsakingam asmeniui (pvz., ra5tai tiekejams del velavimo, delspinigiq ir baudq taikymo, kitas
susiraSinejimas);

23.

sutariiq saugojim4 atsakingo asmens funkcijos ir atsakomybB:
23.1. saugo pasira5ytq ir uZregistruotq sutardiq ir jq pakeitimq originalus iki pirkimo
uZ

sutarties

ivykdymo ir organizuoja Siq dokumentq perdavimq i archyv4;
23.2. pagal kompetencij4 atlieka sutardiq vykdymo prevencing kontrolg - stebi, kad pagal
sutarti nebltq i5moketa daugiau leSq nei numatyta pirkimo sutartyje, kad mokejimai butq vykdomi
laikantis jiems nustatytq terminq ir kitq pirkimo sutartyje nustatytq s4lygr+.
24. CVP IS administratoriaus funkcijos ir atsakomybO:
24.1. atsako uZ duomenq apie Ramudiq gimnazijos aktualum4ir teisingum4 administruoja
Ramudiq gimnazij os darbuotoj ams suteiktas teises;
24.2. sukuria ir registruoja naujus Ramudiq gimnazijos CVP IS naudotojus (pvz. Vie5qjq
pirkimq komisijos narius ir kt.), kuria naudotojq grupes CVP IS priemonemis vykdomiems

pirkimams, suteikia jiems igaliojimus ir nustato prieigos prie duomenq ribas;
24.3. Ramudiq gimnazijos darbuotojams nutraukus darbo santykius, panaikina
prie CVP IS.

III. PIRKIMU ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLES

jq

prieig4

PROCEDOROS PAGAL

ETAPUS
Prekiq, paslaugg ir (ar) darbr; poreikio formavimo etapas
gimnazijos reikmems reikalingq isigl.ti prekiq, paslaugq ir (ar) darbq poreiki
formuoja Pirkimq iniciatoriai, inicijuodami prekiq, paslaugq ar darbq, reikalingq administracijos
padalinio funkcijq ir uZdaviniq rykdymui, pirkim4.
26. Kiekvienas Pirkimq iniciatorius iki einamqjq biudZetiniq metq gruodZio I d. elektroniniu
pa5tu UZ pirkimq planavim4, organizavim4 ir pirkimq organizavimo prieZiur4 atsakingam asmeniui

25. Ramudiq

pateikia Pirkimq sEra54.
27. Pirkimq iniciatorius, pries teikdamas Pirkimq s4ra54, privalo:
27.1. perfiilreti galiojandias pirkimo sutartis, ivertinti galimybg

ir

tikslingum4 pratqsti
pasiraSytq sutardiq galiojim4 (ei tokia galimybe numatyta pirkimo sutartyje), uZtikrindamas
nepertraukiamq Ramudiq gimnazijos funkcijoms atlikti bfrtinq prekiq tiekimE ar paslaugq teikim4;
27.2. atlikti Rinkos tyrim4, reikaling4 potencialiems tiekejams ir numatomai pirkimo vertei
nustatyti;

27.3. ivertinti galimybg prekes, paslaugas ir darbus isigyti naudojantis CPO elektroniniu
katalogu ir pateikti sillym4 del konkretaus sprendimo (prekes, paslaugas ar darbus isiglti naudojantis
CPO elektroniniu katalogu / prekes, paslaugas ar darbus isigyti nesinaudojant CPO elektroniniu
katalogu). Jei teikiamas si0lymas prekes, paslaugas ar darbus isigyti nesinaudojant CPO elektroniniu
katalogu, turi bUti pateikiami ir toki sprendimE pagrindZiantys argumentai;
27.4. kainumatoma vykdyti maZos vertes neskelbiam4 pirkim4 - ivertinti taikytinas pirkimo
vykdymo priemones.
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Pirkimq planavimo etapas

28.

UZ pirkimq planavim4, organizavim4 ir pirkimq organizavimo prieZilr4 atsakingas
asmuo pagal i5 Pirkimq iniciatoriq gaut4 pirkimq poreiki, rengia Ramudiq gimnazijos pirkimq plano
(Taisykliq 4 priedas) projektq:
28.1. priskiria prekdms, paslaugoms ir darbams kodus pagal Bendrqji vie5qjq pirkimq
Lodyn6 patvirtintq Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. lapkridio 5 d. reglamentu (EB) Nr.
219512002 del bendro viesqjq pirkimq Zodyno (BVPZ) (OL 2OO2 m. specialusis leidimas, 6 skyrius,
5 tomas, p. 3) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos 2007 m. lapkridio 28 d. reglamento
(EB) Nr. 21312008, i5 dalies keidiandio Europos Parlamento ir Tarybos reglament4 @B) Nr.
219512002 del bendro vieSqjq pirkimq Zodyno (CVP) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas
2004ll7lEB ir 2004118/EB del vie5qjq pirkimq tvarkos, kad CPV b[tq atnaujintas (OL 2008 L 74,p.
1) (toliau -BYPZ);
28.2. vadovaudamasis VPf 5 lPI13 straipsnio nuostatomis ir Numatomos vie5ojo pirkimo
ir pirkimo vertds skaidiavimo metodikos, patvirtintos Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m.
birZelio 27 d. isakymu Nr. lS-94 ,,Ddl Numatomos vie5ojo pirkimo ir pirkimo vertes skaidiavimo
metodikos patvininimo", nuostatomis, apskaidiuoja numatomq pirkimq vertes;
283. ivertina galimybg pirkimus atlikti i5 VPI23 ir VPI 24 straipsniuose nurodytq subjektq;
28.4. lvertina galimybg prekes, paslaugas ar darbus isigyti naudojantis CPO elektroniniu
katalogu;

28.5. ivertina galimybg pirkim4 atlikti CVP IS priemonemis.
29. UZ pirkimq planavim4, organizavim4 ir pirkimq organizavimo prieZilr4 atsakingas
asmuo suderina parengt4 Pirkimq plano projekt4 su Pirkimq iniciatoriais ir uZ finansus atsakingu
Akmenes rajono savivaldybds vadovu ar jo paskirtu skyriaus darbuotoju (toliau - Finansininkas) ir
iki gruodZio 31 d. teikia ji Naujosios Akmenes Ramudiq gimnazijos direktoriui tvirtinti.
30. Naujosios Akmenes Ramudiq gimnazijos direktoriui patvirtinus Pirkimq planq, UZ pirkimq
planavim4, organizavim4 ir pirkimq organizavimo prieZi[r4 atsakingas asmuo parengia Pirkimq
suvestinE ir, vadovaudamasis VPI26 / PI 38 straipsniu, ne veliau nei iki einamqjq biudZetiniq metq
kovo 15 d. j4 paskelbia CVP IS priemonemis, Vie5qjq pirkimq tarnybos nustatyta tvarka.
31. Atsiradus poreikiui einamaisiais biudZetiniais metais tikslinti patvirtint4 Pirkimq planq,
Pirkimq iniciatorius, atlikgs Siq Taisykliq 28 punkte numatytus veiksmus, pateikia UZ pirkimq
planavim4, organizavimq ir pirkimq organizavimo prieZilr4 atsakingam asmeniui tarnybini
praneSim4 del Pirkimq plano keitimo.

ir pirkimq organizavimo

prieZilr4 atsakingas
asmuo, i5 Pirkimq iniciatoriq gavgs tarnybini pranesim4 del Pirkimq plano keitimo, pradeda Pirkimq
plano keitimo procedlrq ir atlieka visus Taisykliq 29 punkte numatytus veiksmus bei pildo vieiqiq
pirkimq plano keitimo procedlros patikros 1ap4 (Taisykliq 2 priedas).
33. UL pirkimq planavim4, organizavim4 ir pirkimq organizavimo prieZi[r4 atsakingas
asmuo, suderings Pirkimq plano pakeitim4 Taisykliq 30 punkte nustatyta tvarka, ji kartu su vie5qiq
pirkimq plano keitimo procedDros patikros lapu teikia tvirtinti Ramudiq gimnazijos direktoriui.
34. Ramudiq gimnazijos direktoriui patvirtinus Pirkimq plano pakeitim4, UZ pirkimq
planavim4, organizavim4 ir pirkimq organizavimo prieZilrq atsakingas asmuo per 5 darbo dienas

32. IJL pirkimq planavim4, organizavim4

patikslina paskelbt4 Pirkimq suvesting.
35. Pirkimq planas ir Pirkimq suvestind gali blti nekeidiami, jeigu del nenumatltq
aplinkybiq iSkyla poreikis ypad skubiai vykdyti Pirkimq suvestineje nenurodyt4 pirkim4, arba kai
konkretaus pirkimo metu keidiasi informacija, kuri apie Sipirkim4 nurodyta Pirkimq suvestineje.
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Pirkimo inicijavimo ir pasirengimo jam etapas

36. Pirkimq iniciatorius, prie5 inicijuodamas konkretaus pirkimo proceduras, jei tikslinga,
pakartotinai atlieka Rinkos tyrim4, reikalingq pirkimo sutarties vertei nustatyti, atsiZvelgia i
informacij4 apie anksdiau vykdyus analogiSkus ar panaSius pirkimus ir sutardiq igyvendinim4 ir
uZpildo Pirkimo parai5k4 flaisykliq I priedas). Pirkimo parai5ka gali blti nepildoma, jei numatomos
sudaryti pirkimo sutarties vert6 yra maZesnd kaip 30000 Eur (trisde5imt ttikstandiq) be PVM.
37. Kitais atvejais uZpildyta ir su Finansininku ir Pirkimq organizatoriumi suderinta Pirkimo
parai5ka teikiama Ramudiq gimnazijos direktoriui, kuris priima vien4 i5 sprendimq ir Pirkimo
parai5koj e rezoliucij a nurodo

:

37.1. pavesti jau sudarytai Vie5qjq pirkimq komisijai atlikti pirkimo proceduras arba
sudaryti nauj4 Vie5qjq pirkimq komisij4 ir patvirtinti jos sudeti, bei pavesti jai atlikti Pirkimo
parai5koje nurodyto pirkimo procedflras;
37.2. pavesti pirkimq organizatoriui atlikti maZos vertds pirkimo proced[ras;
37.3. lgalioti kit4 perkandiql4 organizacijq/ perkant[ji subjekt4 atlikti pirkimo procedlras iki

pirkimo sutarties sudarymo, nustadius jai uZduotis ir suteikus igaliojimus toms uZduotims vykdyti;
37.4. nevykdyti vie3ojo pirkimo.
38. Ui: pirkimq planavim4, organizavim4 ir pirkimq organizavimo prieZiur4 atsakingas
asmuo negali vizuoti Pirkimo parai5kos, jei ji uZpildyta netinkamai ir (arba) kartu su Pirkimo parai5ka
nera pateikta visa Taisykliq 20.3 punkte nurodyta informacija, arba vizuodamas privalo nurodyi
kokios informacijos ir (ar) dokumentq truksta.
39. Pirkimo parai5kos ir jq priedai saugomi kartu su atitinkamo pirkimo dokumentais
(bylose).

40. Pirkimq iniciatorius teikia i5vadas del gautq pretenzijq Taisykliq 20.4 punkte numatytais
atvejais, ir priima sprendim4 bei teikiaji Pirkimq organizatoriui arba VieSqjq pirkimq komisijai. Esant
poreikiui, Pirkimo iniciatorius gali konsultuotis su UZ pirkimq planavim4, organizavim4 ir pirkimq
organizavimo prieZilr4 atsakingu asmeniu, kitais darbuotojais, Vie5qjq pirkimq komisija ar Pirkimq
organizatoriumi. Pirkimo iniciatoriaus veiksmus pagrindZiantys dokumentai turi blti perduoti

Pirkimo parai5koj e nurodyiems, konkretq pirkim4 vykdysiantiems asmenims.

Pirkimo vykdymo etapas

41. Ramudiq gimnazijos direktoriui priemus sprendim4 pavesti pirkimo procedlras atlikti
Vie5qjq pirkimq komisijai, VieSqjU pirkimq komisija:
41.1. . parenka pirkimo bud4. Jei priimamas sprendimas tarptautines vertds pirkim4 vykdyi
neskelbiamq derybq btdu, Viesqjq pirkimq tarnybos nustatyta tvarka parengia pra5ymo del sutikimo
r,ykdyti pirkim4 neskelbiamq derybq bldu projekt4 (iSskyrus VPI 72 straipsnio 1 dalyje nustatytus
atvejus, kai toks sutikimas nereikalingas, ir atvejus, kai pirkimas vykdomas pagal P[ nuostatas). RaStq
pasira5o Vie5qjq pirkimq komisijos pirmininkas;

4I.2. rengia, suderina su Pirkimq iniciatoriumi, Finansininku ir Teises skyriaus darbuotoju
(toliau - Teisininku) jq kompetencijos ribose ir tvirtina pirkimo dokumentus. Jei Vie5qjq pirkimq
komisijai nepalyksta pirkimo dokumentq suderinti su Siame punkte nurodytais asmenims, galutini
sprendim4 del pirkimo dokumentq tvirtinimo rezoliucija priima Ramudiq gimnazijos direktorius;
41.3. pildo skelbimqapie pirkim6
41.4. priima sprendim4 del pirkimo procedury nutraukimo, jeigu pirkimo procedury
vykdymo metu atsirado aplinkybes, kuriq nebuvo galima numatyti;
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41.5. atlieka kitas funkcijas ir

proceduras, numatytas Viesqjq pirkimq komisijos darbo
reglamente. Ramudiq gimnazijos direktoriui rezoliucija parai5koje priemus sprendim4 pavesti maZos
vertds pirkimo procedlras arba pagal preliminariqj4 sutarti atnaujinto tiekejq varZymosi procedlras

arba dinamines pirkimo sistemos pagrindu atliekamo pirkimo proced[ras atlikti Pirkimq
organizatoiui, jis:
41.6. parenka pirkimo b[de;
41.7 . rengia pirkimo dokumentus ir suderina juos su pirkimq iniciatoriumi, Finansininku ir
Teisininku jq kompetencijos ribose;
41.8. atliekant maZos vertds neskelbiamus pirkimus, i5skyrus Siq Taisykli\ 43.4 punkte
numatytus atvejus, pildo Tiekejq apklausos pfrymEflaisykliq I priedas), jq suderina su Finansininku
ir teikia fvirtinti Ramudiq gimnazijos direktoriui;
41.9. jeigu Pirkimq organizatoriui nepavyksta suderinti Tiekejq apklausos paZymos ar
pirkimo dokumentq su Siq Taisykliq 43.3 punkte nurodytais asmenimis, galutini sprendim4
rezoliucij a priima Ramudiq gimnazij os direktorius ;
41.10.vykdo atnaujinto tiekejq varZymosi procedlras VPI 78 straipsnio 6 dalyje / PI 86
straipsnyj e nustatyta tvarka.

42.

Ramudiq gimnazijos direktoriui priemus sprendim4 igalioti kitt perkaniiniq
organizacijq atlikti pirkimo procedflras iki pirkimo sutarties sudarymo:
42.l.Pirkimq iniciatorius parengia igaliojimE, kuriame fgaliotajai organizacijai nustatomos
uZduotys ir suteikti visi igaliojimai toms uZduotims vykdyti, taip pat nurodoma numatoma pirkimo
verte, apskaidiuota vadovaujantis Numatomos vie5ojo pirkimo ir pirkimo vertds skaidiavimo
metodika. Pirkimq iniciatorius igaliojim4 suderina su Akmenes rajono savivaldybes Teisininku,
Finansininku, UZ pirkimq planavim4, orgatizavim4 ir pirkimq organizavimo prieZi[r4 atsakingu
asmeniu ir teikia Ramudiq gimnazijos direktoriui pasira5yti. fgaliojime privaloma numatyti, kad
fgaliotosios organizacijos parengti pirkimo dokumentai, technine specifikacija ir pirkimo
(preliminariosios) sutarties projektas ar pagrindines pirkimo sutarties s4lygos turi bUti suderinti su
Ramudiq gimnazijos;
42.2. UZ fgaliotajai organizacijai nustatytas uZduotis atsako Ramudiq gimnazija, o uZ Siq
uZduodiq ivykdymq - fgaliotoji organizacija. UZ pirkimo sutarties sudarym4, jos sqlygq vykdym4 yra
atsakingas Akmenes raj ono savivaldybes sudaryta komisija;

42.3. jei pirkimo proceduros buvo atliktos laikantis teises aktq reikalavimq, pagal igaliojime
nustatytas uZduotis ir suteiktus igaliojimus toms uZduotims vykdyti, Pirkimq iniciatorius pirkimo
sutarties projekt4 suderina su Teisininku ir Finansininku ir teikia Ramudiq gimnazijos direktoriui
pasira5yti;
42.4. jei pirkimo proced[ros buvo atliktos nesilaikant teises aktq reikalavimq ir (ar) ne pagal

igaliojime nustatytas uZduotis ir suteiktus igaliojimus toms uZduotims vykdyti, Pirkimq iniciatorius,
suderings tai su Teisininku, informuoja apie tai [galiot4j4 organizacij4, nurodydamas trlkumus ir
sillydamas juos i5taisyi ar nutraukti pirkimo procedflras.
43. Tiekejq pretenzijas nagrineja Pirkimq organizatorius arba pirkim4 atliekanti Viesqjq
pirkimq komisija. Atskirais atvejais Ramudiq gimnazijos direktoriaus isakymupretenzijoms nagrineti
gali btti sudaryta atskira komisija. Nagrinejant pretenzij4, gali buti kreipiamasi iPirkimq iniciatoriq,
kuris, privalo pareik5ti argumentuot4 savo nuomong del gautos pretenzijos. Pirkimq organizatorius
arba Vie5qiq pirkimq komisija esant poreikiui (pakoregavus paraiSkoje nurodyt4 informacij4, pirkimo
sutarties s4lygas ir pan.) suderina parengto atsakymo del pretenzijos projekt4 su Pirkimq
iniciatoriumi, jei iPirkimo iniciatoriq buvo kreiptasi del i5vados, kaip tai numatyta Siq Taisykli\20.4
punkte.

t2
Pirkimo sutarties sudarymo etapas

44. Pirkimo sutartyje rekomenduojama numatyti, kad paslaugq suteikimo, prekiq pristatymo
ar darbq atlikimo faktas ir turinys yra grindliamas priemimo-perdavimo aktu ir (ar) kitais teises
aktuose ar pirkimo sutartyje numatytais dokumentais.

45. Galutini pirkimo (preliminariosios) sutarties projektq pagal pirkimo dokumentuose
pateiktqprojekt4arba pagrindines pirkimo sutarties s4lygas, atliekant maZos vertds pirkimus parengia
UZ pirkimq planavimq, organizavim4 ir pirkimq organizavimo prieZilr4 atsakingas asmuo arba
vadovo paskirtas Pirkimq organizatorius, tarptautiniq ir supaprastintq pirkimq atveju Vie5qjq
pirkimq komisija. Pagrindines sutarties projekt4 preliminariosios sutarties pagrindu parengia UZ
sutardiq lykdymo prieZitrq atsakingas asmuo. MaZos vertds pirkimq atveju, sutarties projektq gali
pateikti ir tiekejas, su kuriuo numatoma sudaryti sutarti.
46. Pirkimo (preliminariosios) sutarties projektas ir visi jos priedai turi buti suderinti su
Pirkimq iniciatoriumi, Teisininku ir Finansininku. Pagrindines sutarties, sudaromos preliminariosios
sutarties pagrindu, projektas turi b[ti suderintas su Teisininku, Finansininku ir Pirkimq iniciatoriumi,
Nurodyi asmenys pagal kompetencijqvizuoja sutarti ir pasira5omus jos priedus.
47. Pirkimo sutarti pasira5o Ramudiq gimnazijos direktorius, jam nesant - jo funkcijas
laikinai atliekantis pavaduotojas. Sutartyse prie Saliq para5o rekvizito nurodoma pasira5ymo data.
48. Jei nepavyksta pirkimo sutarties projekto suderinti su Siq Taisykliq 48 punkte nurodytais
asmenims, galutini sprendim4 del pirkimo sutarties projekto priima Ramudiq gimnazijos direktorius.
49. Atlikus pirkimo procedlras ir priemus sprendim4 sudaryti pirkimo sutarti, Vie5qiq
pirkimq komisijos sekretorius arba kitas paskirtas Vie5qjq pirkimq komisijos narys arba Pirkimrl
organizatorius, nedelsiant skelbia VPI / PI nurodlt4 informacij4 (aimejusipasiulym4 ir (ar) sudaryt4
pirkimo sutarti ir jos pakeitimus).

-

Pirkimo sutarties lykdymo etapas

50.

Ramudiq gimnazijos

ir tiekejo sutartiniq isipareigojimq vykdymo, pristatymo (atlikimo,

teikimo) terminq laikymosi koordinavim4 (organizavimq), taip pat prekiq, paslaugq ir darbq atitikties
pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams stebdsen4 uZtikrina UZ sutardiq
vykdymo prieZilr4 atsakingas asmuo. Prevencing kontrolg Ramudiq gimnazijos vidaus teises aktuose
nustatytos kompetencijos ribose atlieka ir UL pirkimq planavim4, organizavim4 ir pirkimq
organizavimo prieZi[rE atsakingas asmuo, Finansininkas ir UZ sutardiq saugojim4 atsakingas asmuo.
51. UZ sutardiq vykdymo prieZiiir4 atsakingas asmuo, pastebejgs pirkimo sutarties vykdymo
trukumus ar atsiradus kitoms sutarties vykdymui svarbioms aplinkybems, privalo ra5tu kreiptis i
Tiekej4 pra5ydamas i5taisyti trukumus. Tais atvejais, kai yra teisinis pagrindas taikyti Tiekejui
pirkimo sutartyje numatytus prievoliq uZtikrinimo b[dus (delspinigiai, baudos, kt.) ir (arba) inicijuoti
pirkimo sutarties nutraukim4 joje nustatytais pagrindais, UZ sutardiq vykdymo prieZinrq atsakingas
asmuo, suderinqs su Teisininku, Finansininku ir UZ pirkimq planavim4, organizavim4 ir pirkimq
organizavimo prieZilr4 atsakingu asmeniu, parengia del to prane5im4 Tiekejui, kuripasiraSo Ramudiq
gimnazij os direktorius.
52. Ramudiq gimnazijos direktoriui priemus sprendim4 nutraukti pirkimo sutarti, UZ sutardiq
vykdymo prieZi[r4 atsakingas asmuo:
52.1. parengia pirkimo sutarties nutraukimo dokumentus;
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52.2. suderintus su Finansininku, Teisininku ir UZ pirkimq planavim4, organizavim4 ir pirkimq
organizavimo prieZiiir4 atsakingu asmeniu pirkimo sutarties nutraukimo dokumentus pateikia Ramudiq
gimnazij os direktoriui pasira5yti.
53. Visais atvejais, kai vykdant sudarytq sutarti atsiranda poreikis keisti tam tikras pirkimo
sutartyje nustatlrtas s4lygas, toki pakeitim4 inicijuoja Ui. sutardiq vykdymo prieZiurq atsakingas
asmuo:

53.1 inicijuodamas pirkimo sutarties s4lygr+ keitim4, uZpildo pirkimo sutarties keitimo
procedlros patikros lap4 (Taisykliq 3 priedas);
53.2 nustatgs, kad numatomq keisti pirkimo sutarties sqlygtl keitimo galimybe buvo
numatytasutartyjearbaatitinkaVPl

89straipsnioldaliesl-3lPl9Tstraipsnioldaliesl-3

punktuose i5vardintus atvejus, parengia pirkimo sutarties pakeitimo projektq
53.3 suderina su Finansininku, Teisininku ir UZ pirkimq planavim4, organizavim4 ir
pirkimq organizavimo prieZilr4 atsakingu asmeniu pirkimo sutarties keitimo patikros lapE ir sutarties

pakeitimo projekt4;
53.4 du pirkimo sutarties pakeitimo egzempliorius teikia Ramudiq gimnazijos direktoriui
pasira5yti, kanu pridedamas ir patikros lapq;
53.5 jei pirkimo sutarties keitimo patikros lapo ir (ar) sutarties pakeitimo projekto
nepavyksta suderinti su Siq Taisykliq 56.3 punkte nurodyais asmenimis, galutini sprendim4 del
pirkimo sutarties pakeitimo priima Ramudiq gimnazijos direktorius;
53.6 uZregistravgs pirkimo sutarties pakeitim4, UZ pirkimq planavimE, organizavimE ir
pirkimq organizavimo prieZi[r4 atsakingas asmuo atlieka Siq Taisykha 52 punkte nurodytus
veiksmus.
54. UZ sutardiq rykdymo prieZi[r4 atsakingas asmuo privalo isitikinti, kad pirkimo objektas,
jo techniniai, funkciniai, kiekybiniai, kokybes reikalavimai atitinka pirkimo sutartyje nustatytas
s4lygas, nepraleisti prievoliq irykdymo terminai, kitos pirkimo sutartyje nustatytos sqlygos ir
prievoles yra ivykdytos tinkamai. UL, sutardiq vykdymo prieZilr4 atsakingas asmuo pasiraSo
priemimo-perdavimo aktq ar kit4 paslaugq suteikim4, prekiq pristatym4 ar darbrl atlikim4
pagrindZianti dokument4, jei toks numatytas, tik tokiu atveju, jei neturi pretenzijq ar pastabq del
pristatytq prekiq, suteiktq paslaugq ar atliktq darbq.
55. Jei UZ sutardiq vykdymo prieLinrq atsakingas asmuo nustato, kad pirkimo objektas, jo
techniniai, funkciniai, kiekybiniai, kokybes reikalavimai atitinka pirkimo sutartyje nustat5rtas s4lygas,
tadiau paZeistos kitos joje nustatytos neesmines sElygos, priemimo-perdavimo akte nurodo nustatytus
trukumus, ji pasira5o ir teikia sillym4 Ramudiq gimnazijos direktoriui del pirkimo sutartyje numatytq
prievoliq ivykdymo uZtikrinimo bldq taikymo tiekejui.
56. {vykdZius arba nutraukus pirkimo (preliminari4j4) sutarti, UZ sutardiq vykdymo prieZilr4
atsakingas asmuo tarnybiniu prane5imu informuoja UZ pirkimq planavim4, organizavim4 ir pirkimq
organizavimo prieZi[r4 atsaking4 asmeni apie sutarties vykdyrno metu i5kilusias problemas ir
siulymus del analogiSkq pirkimq vykdymo (pirkimo dokumentq, sutarties s4lygr+, kvalifikaciniq
reikalavimq ir kt.) ateityje. Tarnybinis prane5imas saugomas kartu su pirkimo proced[ry dokumentais
ir iji turi bfiti atsiZvelgiama vykdant analogi5kus arba pana5ius pirkimus.
57. lvykdLius ar nutraukus pirkimo (preliminari4j4) sutarti, UZ sutardiq vykdymo prieZilr4
atsakingas asmuo per 3 darbo dienas perduoda vis4 su pirkimo sutarties ivykdymu ar nutraukimu
susijusi4 informacij4 UZ pirkimq planavimq, orgarizavim4 ir pirkimq organizavimo prieZiiirq
atsakingam asmeniui.

1,4

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
UZ vieSqjq pirkimq sutardiq ir jq pakeitimq originalq bei kitq pirkimq dokumentq
saugojim4 atsakingi darbuotojai, pasibaigus sutardiai, organizuoja pirkimq dokumentq bylq ir
sutardiq perdavim4 i archyv4.
59. Visi su pirkimq organizavimu, vykdymu ir vidaus kontrole susijg dokumentai saugomi
VPI 97 straipsnio 3 ir 4 IPI 103 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka.

58.

Naujosios Akmenes Ramudiq gimnazijos
Vie5qlq pirkimq organizavimo ir vidaus kontroles taisykliq

I

priedas

Pirkimo parai5kos forma

NAUJOSIOS AKMENES RAMUdIU GIMNAZIJA
(Naujosios Akmends Romuiit4 gimnazija, administracijos padalinio pavadinimas)

TVIRTTNU
Direktorius
(vardas, pavarde)

(paraias)
(rezoliucija)

PIRIilMO PARAISKA

20

d. Nr.

m.

Naujoji Akmene
Kiekis ar
apimtys
(atsiivelgiant i
visqpirkimo

Pirkimo objekto
apra5ymas:

Eil.
Nr.

Pirkimo objekto
pavadinimas

BVPZ
kodas

ketinamq

pirhi

prekiq, paslaugq ar

sutarties trulvnq

darbq savybes,
kolEbes reikalavimai

su galimais

Orientacin6
vieneto
kaina Eur
be PVM

OrientacinO
planuojamos

sudaryti
sutarties
vert6 Eur be

PVM

pratqsimais)

I
Suma i5 viso Eur su PYM:

Numatoma pirkimo sutarties trukmd (be pratgsimg):
su pratgsimais:
Prekiq pristatymo, paslaugq suteikimo ar darbq atlikimo terminai:
EkonomiSkai naudingiausias pasiulymas iSrenkamas pagal:
Pasirenkamas vertinimo kriterijus

Ekaina nsqnaudos Ekainos
santykis

:

s4naudq vertin im o kriterij

ar s4naudq ir kokybes

taikomi, iivardinti):

au

s par ametr ai (j ei

Siulomq kviesti tiekdjq sqraSas ( jeigu paraiika teikiamo d|l pirkimo, kuris bus rykdomas apie ji
neskelbianil:
Taip Ne
Informaciia apie nirkima (naZvm6ti):
Ar pirkimas itrauktas imetini pirkimq plan1? (nurodyti plano eilutQ
tr
n
(jei
prideti)
Ar taikomi tieke.iq kvalifikacijos reikalavimai?
taikomi,
tr
n
Ar taikomi neprivalomi tiekejq pa5alinimo pagrindai? (jei taikomi, prideti)
tr
tr
Ar taikomi kokybes vadybos / aplinkos apsaugos standartai? (jei taikomi,
tr
n
prideti)
Ar prekes, paslaugos, darbai yra CPO.LT kataloge?
tr
n
Ar pirkimas bus vykdomas per / i5 CPO? (jei Ne - pateikiamas tokio
tr
tr
sprendimo p asrindimas )

t6

tr

Ar pirkimas bus vykdomas CVP IS priemonemis?
Pirkimu iniciatoriaus sifilymas:
Arp rk im 4 p aved am a vykdy i P i rkimq or ganizatoriui?
Arp rkim4 pavedama vykdyti Vie5qiq pirkimq komisijai?
A.p rkim 4 paved ama vykd y i I gal iotaj ai or ganizacij ai?

Taip
tr
tr
tr

tr
Ne

tr
tr
tr

Pridedama:
1. Technine specifikacija;
2. Kjti dokumentai (tiekejq kvalifikacijos reikalavimai, neprivalomi tiekOjq paialinimo pagrindai, kolEbes vadybos
aplinkos apsaugos standartai, pagrindimas del pirkimo neskaidymo i dalis, pagrindin€s sutarties sqlygos ir kt.)
UZ pirkimg planavim4, organizavim4 ir organizavimo prieZiur4 atsakingo asmens pastabos:
(nurodoma pirkimo vertd, siillomas pirkimo budas ir kt.)

/

(Pirkimq iniciatori aus pareigos)

(paraSas, data)

(vardas, pavarde)

(Pirkimq organizatoriaus pareigos)

(para5as, data)

(vardas, pavarde)

t7
Naujosios Akmenes Ramudiq gimnazijos
Vie5qjq pirkimq organizavimo ir vidaus kontroles taisykliq
2 priedas
Vie5qjq pirkimq plano keitimo procedfiros patikros lapo forma

20_M.

NAUJOSIOS AKMENES RAMUd IU GIMNAZIJA
VTESVJU PTRKTMU PLANO KETTTMO PROCEDUROS

PATIKROS LAPAS

20

d. Nr.

m.

Naujoji Akmene

I DALIS
Patikslinto Pirkimu nlano data ir Nr.
Pirkimo obiektas
Numatomo pirkimo verte Eur be PVM
BYPZ kodas

1

2.
J.

4.

II DALIS
8il.

TIKRINIMO OBJEKTAS

Nr.

Metinis Pirkimq planas tikslinamas - tikslinama informacija apie
itrauktus imetini Pirkimq plan4 pirkimus
2. Metinis Pirkimq planas tikslinamas - metinis Pirkimq planas
papildomas nauj ais pirkimais

IVERTINIMAS
Taip / Ne

tr

1

J.

Vie5qjq pirkimq suvestine tikslinama
ltrauktus i suvesting pirkimus

4.

Vie5qjq pirkimq suvestine tikslinama
pirkimais

5.

Numatomos pirkimq vertes perskaidiuotos, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos vie5qjq pirkimq istatymo 5 straipsnio nuostatomis ir
Numatomos vie5oio pirkimo ir pirkimo vertes skaidiavimo metodika

- tikslinama

tr
tr
tr

informacija apie

D

tr

-

tr

suvestine papildoma naujais

tr
tr
tr

Priedai: (nurodomi pridedami dokumentai ir lapq skaidius)

(UZ pirkimq planavim4,

organizavimq ir organizavimo
prieZi[r4 atsakingo asmens
pareigos)

(para5as, data)

(vardas, pavarde)
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Nauj osios Akmenes Ramudiq gimnazija

Vie5qiq pirkimq organizavimo ir vidaus kontroles taisykliq
3 priedas
Vie5qiq pirkimq sutafties keitimo procedflros patikros lapo forma

NAUJOSIOS AKMENES RAMUdITT GIMNAZIJA
VIESOJO PIRKIMO SUTARTIES KEITIMO PROCEDUROS
PATIKROS LAPAS

20

d. Nr.

m.

NaujojiAkmene

I DALIS
Pirkimo sutarties numeris ir data
Pirkimo sutarties pavadinimas
Pirkimo sutarties obiektas
Numatoma sutarties pabaigos data
(iskaitant visus numatomus Dratesimus)
UZ pirkimo sutarties vvkdyma atsakinsas asmuo

II DALIS
TIKRINIMO OBJEKTAS
I

VERTINIMAS
Taip / Ne

tr

Pirkimo sutarties sqlygq keitimo galimybe numatlta pirkimo sutartyje

tr
2.

J.

4.

Pirkimo sutarties s4lygq keitimo galimybe numatyta VPI 89 straipsnyje
(jei Taip - nurodomos VP/ 89 straipsnio nuostatos (dalis, punktas,
papunktis), kuriomis vadovaui antis atliekamas sutarties keitimas )
Pakeitus sutarties s4lygas bus paZeisti pagrindiniai vie5qjq pirkimq
principai

tr
tr

n
tr
tr

Pakeitus sutarties s4lygas bus keidiamos esmines sutarties s4lygos

tr
Priedai: (nurodomi pridedami dokumentai ir lapq skaidius)
(UZ sutarties vykdymo
prieZi[r4 atsakingas asmuo)

(para5as, data)

(vardas, pavarde)

(UZ pirkimq planavimq
organizavim4 ir organizavimo
prieZilr4 atsakingo asmens
pareigos)

(para5as, data)

(vardas, pavarde)

Naujosios Akmenes Ramudiq gimnazijos
Vie5qjq pirkimq organizavimo ir vidaus kontroles taisykliq
4 priedas
Vie5qjq pirkimq plano forma

TVIRTINU
Direktorius
(vardas, pavarde)

NAUJOSTOS AKMENES RAMUdrql GTMNAZTJOS VTESUJU PTRKTMU PLANAS
Eiles
Nr.

Pirkimo objektas

Planuoja
ma

Planuojama

Pirkimo

apimtis

budas

Tipas

Trukme

20 m.
BVZP

Pastabos

men.

pradLia

(UZ pirkimq planavim4

organizavim4 ir organizavimo
prieZiiir4 atsakingo asmens
pareigos)

(paraSas, data)

(vardas, pavarde)

Naujosios Akmenes Ramudiq gimnazijos
Vie5qiq pirkimq organizavimo ir vidaus kontroles taisykliq
5 priedas

Tiekejq apklausos paZymos forma

TVIRTINU
Direktorius
(paraSas)

(vardas, pavarde)

NAUJosros AKMENES RAMuilq cTMNAZIJoS
TIEKEJU APKLAUSos paZvur.L

20

d. Nr.

m.

Naujoji Akmene
Pirkimo obj ekto pavadinimas :
Parai5kos data ir Nr.
Pirkimo btdas
Pirkimo b[do pasirinkimo pagrindas
(nust atyt as, v adovauj antis maZo s vertd s pirkimq
tvarkos apraiu):
Skelbimo paskelbimo data ir Nr. (iei vykdomas
skelbiamas pirkimas):
Pasiiilymu vertinimo kriteriius :
Ar pirkimas atliktas CVP IS priemonemis
(taip/ne):
Pakviesti

ti

Pavadinimas, imones kodas

Kvietimo pateikimo bldas

Tiekejo
siulomo

PasiIlym4
pateikusio
Pavadinimas,
imones kodas
(ei taikoma)

asmens

pareigos,
vardas,

pavarde

Pasillymo
pateikimo data
ir laikas

Tiekejo
pasiulymo
kaina Eur
su PVM

pirkimo
objekto
savybes,
darandios
!takE
pasiulymo

vertinimui

Tiekejo
numeris
pasiIlymq
eildje (iei eile
sudaroma)

2t

Laimdj usiu pripaiintas tiekOj
Pastabos

as

:

atmetimo prieZastvs. kita

Pridedama: Pirkimo dokumentai (jei buvo rengiami),lapq skaidius.
Tiekejq pasifllymai (jei tiekejai teike pasiulymus raitu),lapq skaidius.

(Pirkimq organizatoriaus
pareigos)

(para5as, data)

(vardas, pavarde)

22
Naujosios Akmenes Ramudiq gimnazijos
Vie5qlq pirkimq organizavimo ir vidaus kontroles taisykliq
6 priedas

Konfi dencialumo pasiZadej imo forma

NAUJOSIOS AKMENES RAMUdIU GIMNAZIJOS
(padalinio pavadinimqs, pasiiadejimq pasiraianiio asmens pareigos, vardas, pavarda)

KONFIDENCIALUMO PASIZADEJIMAS

20

m.

d.

Naujoji Akmene
Biidamas
(p ar

e

i gq,

atl i ekant p irkim o pr o ce dur as, p av o dinim as)

1. PasiZadu:

1.1. saugoti

ir tik istatymq bei kitq teises aktq nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visq

su

pirkimu susijusiq informacij4 kuri man taps Zinoma, atliekant pavestas pareigas (uZduotis);
1.2. man patiketus dokumentus saugoti tokiu bldu, kad tretieji asmenys neturetq galimybes
su jais susipaZinti ar pasinaudoti;
1.3. neteikti tretiesiems asmenims informacijos, kurios atskleidimas prie5tarautq VieSqiq
pirkimq istatymo (VPI) / Pirkimq, atliekamq vandentvarkos energetikos, transporto ar pa5to paslaugq
srities perkandiqjq subjektq istatymo (Pf) reikalavimams, visuomen6s interesams ar paZeistq teisetus
vie5uosiuose pirkimuose dalyvaujandiq tiekejq ir (arba) Naujosios Akmenes Ramudiq gimnazijos ir
perkandiojo subj ekto interesus;
1.4. nepasilikti jokiq man pateiktq dokumentq kopljq.
2.ManZinoma, kad su pirkimu susijusi4informacij4, kuri4 VPI / P[ ir kitq su jo igyvendinimu
susijusiq teises aktq nuostatos numato teikti pirkimo procedlrose dalyvaujandioms arba

nedalyvaujandioms Salims, galesiu teikti tik ipareigotas Vie5qjq pirkimq komisijos ar Naujosios
Akmenes Ramudiq gimnazijos i Ramudiq gimnazijos vadovo ar jo igalioto asmens. Konfidencialiq
informacijq galesiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos istatyrnq nustatytais atvejais.
3. Man i5ai5kinta, kad konfidencialiq informacij4 sudaro:
3.1. informacija, kurios konfidencialum4nurode tiekejas ir jos atskleidimas ndra privalomas
pagal Lietuvos Respublikos teises aktus;

dokumentai, kuriuos VPI / Pf ir kitq su jo
lgyvendinimu susijusiq teises aktq nuostatos nenumato teikti pirkimo proced[rose dalyvaujandioms
arba nedalyvauj andioms Salims ;
3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prie5tarautq VPI / P{ reikalavimams, visuomends
interesams ar paZeistq teisetus vie5uosiuose pirkimuose dalyvaujandiq tiekejq ir (arba) Ramudiq

3.2. visa su pirkimu susijusi informacija

ir

gimnazij os interesus arba trukdytq uZtikrinti s4zining4 konkurencij 4;
4. Esu lspetas, kad, paLeidgs 5i pasiZadejim4, tur6siu atlyginti Ramudiq gimnazijai
tiekej ams padarytus nuostolius.
(vardas, pavarde,

paraias)

ir

