
PATVIRTINT
Varenos rajono savivaldybes
visuomends sveikatos biuro
direktoriaus 2017 m. rugpjiidio g d,

isakymu Nr. V- 79

VIESUJV PIRKIMU ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1' Viesrliq pirkimq organizavimo ir vykdymo tvarkos aprasas (toliau - Aprasas) nustato Varenos
rajono savivaldybes visuomends sveikatos biuro (toliau - Biuras, perkandioji organizacija)
tarptautiniq, supaprastintq ir maZos vertes pirkimq (toliau - pirkimai) organizavrmo ir vykdymo
tvarkE, apimandi4 perkandiosios organizacijos poreikiq nustatym4, pirkimq planavim4 ir
pasirengim4 pirkimams, iq vykdym4, pirkimo sutarties sudarym4 ir igyvendinimq.
2' Perkandioji organizaclja, organizuodama fu vykdydama pirkimus, turi uZtikrinti racionalq
biudzeto ir kitt+ leSq naudojim4, pagrindiniq viesqjq pirkimq principq, konfidencialumo ir
ne5ali5kumo reikalavimq laikymqsi.

3' Perkandioji organizacija, planuodama ir vykdydamapirkimus, igyvendindama pirkimo sutartis,
vadovaujasi Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimrl istatymu (toliau - Viesqjq pirkimq istatymas), jo
igyvendinamaisiais teises aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais istatymais ir
perkandiosios organizacijos priimtais teises aktais.

4. Apraie vartojamos s4vokos:

4' 1' Pirkimq iniciatorius - perkandiosios organizacijos darbuotojas, kuris nurode poreiki lsigyti
reikalingq prekiq, paslaugq arba darbq.

4'2' Pirkimq organizatorius - perkandiosios organizacijos vadovo ar jo igalioto asmens paskirtas
darbuotojas, kuris perkandiosios organizacijos nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka maZos vertes
pirkimus, kai konkrediq prekiq, paslaugq ar darbq numatomo pirkimo verte yra maZesne nei 10 000
Eur (de5imt ttiksrandiq eury) @e pVM),

4'3' viesojo pirkimo komisija (toliau - Komisija) - perkandiosios organizacljos vadovo isakymu
(potvarkiu), vadovaujantis Viesqjq pirkimq lstatymo rg straipsniu, sudaryta Komisija, kuri
organizuoja ir atlieka pirkimus.

4'4' ui: pirkimq planavim4 atsakingas asmuo - perkandiosios organizacijos vadovo paskirtas
darbuotojas, atsakingas uL' biudl'etiniais metais numatomq pirkti perkandiosios organi zacijos
reikmems reikalingq darbq, prekiq ir paslaugq plano sudarym4 ir jo paskelbimq.
4'5' Rinkos tyrimas - kokybines ir kiekybines informacijos apie reali4 bei potenciali4 prekiq,
paslaugq ir darbq pasitil4 (tiekejus, iskaitant ir'-s.nkoie veikiandias viestjq pirkimq istatymo 23 ir 24



straipsniuose nurodytas istaigas ir imones, jq tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ir atliekamus

darbus, uLirnamq rinkos dali, kainas ir pan.) rinkimas, anahze ir apibendrintq i5vadq, pagal kurias

priimami sprendimai del pirkimq vykdSrmo, rengimas.

5. Kitos ApraSe vartojamos s4vokos yra nustatytos Vie5qjq pirkimq istatyme ir kituose pirkimus

re glamentuoj andiuos e teises aktuose.

6. Pasikeitus Apra5e nurodytiems teises aktams ir rekomendacinio pobtdZio dokumentams,

taikomos aktualiq jq redakcijq nuostatos.

II SKYRIUS
VIESUJU PIRKIMU ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

7. Vie5uosius pirkimus Biure organizuoja ir vykdo:

7.1. Biuro vadovas ar jo igaliotas asmuo, kuris organizuoja ir vykdo Biuro vie5qjq pirkimq plane

numatytus supaprastintus vie5uosius pirkimus ir maZos vertes pirkimus, kai tokiems pirkimams

atlikti nesudaroma vie5ojo pirkimo komisija, ir kai konkrediq prekiq, paslaugq ar darbq numatomo

pirkimo verte yra didesne nei 10 000 Eur (de5imt trikstandiq eury ) @e PVM) (toliau - Pirkimo

organizatorius);

8. Perkandiosios organizacljos vadovas ar jo igaliotas asmuo gali pavesti pirkim4 vykdyti

Komisijai, neatsiZvelgdamas i Apra5o 7.1 papunktyje nurodytas pirkimq vertes.

9. Vykdant maZos vertes pirkimus, vadovaujamasi Vie5qjq pirkimq tarnybos nustatyta maZos vertds

pirkimq tvarka (toliau - VPT nustatyta tvarka), taip pat Vie5qjq pirkimq istatymu, Lietuvos

Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teises aktais.

10. AtsiZvelgdama i pirkimo objekto specifikq, perkandioji organizacija gali sudaryti komisijE

konkrediam pirkimui organizuoti ir vykdyti, skirti jai uZduotis ir suteikti visus igaliojimus toms

uZduotims atlikti.

ilI SI{YRIUS
VIESUJU PIRKIMV PLANAVIMAS, INICIAVIMAS IR PASIRENGIMAS JUOS

VYKDYTI

11. Perkandioji organizacija, rengdamasi pirkimui ir (ar) noredama i5 anksto prane5ti tiekejams apie

pirkimo planus ir reikalavimus, gali pra5yti rinkos ekspertq, taip pat nepriklausomq ekspertq,

institucijq arba rinkos dalyviq suteikti konsultacijas ir jas gauti (Vie5r41q pirkimq istatymo 27

straipsnis), taip pat gali i5 anksto CVP IS paskelbti pirkimq techniniq specifikacijq projektus pagal

Informacijos vie5inimo CVP IS tvarkos apra5o, patvirtinto Vie5qlq pirkimq tarnybos (toliau - VPT)

direktoriaus 2017 m. birZelio 19 d. isakymu Nr. 15-91 ,,Del lnformacijos vie5inimo Centrineje



vie5qjq pirkimq informacineje sistemoje tvarkos apra5o patvirtinimo", nuostatas.

12. Ui: pirkimq planavimE atsakingas asmuo rengia perkandiosios organizacijos einamrjq

biudZetiniq metq pirkimq planq, pagal pateikt4 formq (1 priedas) ir inicijuoja jo pakeitimus, esant

poreikiui, einamaisiais biudZetiniais metais, ji tikslina. CVP IS pildo Vie5qlq pirkimq istatymo

19 straipsnio 4 dalyje nurodyt4 visq per kalendorinius metus atliktq pirkimq ir visrl per

kalendorinius metus atliktq maZos vertes pirkimq ataskait4, kurioje taip pat pateikia duomenis apie

visus per kalendorinius metus sudarytus vidaus sandorius, teikia ja Vie5qjq pirkimq tamybai

(atspausdintas Sios ataskaitos egzerhpliorius turi btti patvirtintas perkandiosios organizacijos

vadovo para5u) ir skelbia perkandiosios organizacijos interneto tinklalapyje. Tvarko visq per

kalendorinius metus atliktq pirkimq, kai pagal preliminari4sias pirkimq sutartis sudaromos

pagrindines sutartys, visq per kalendorinius metus atliktq pirkimq, nurodytq Vie5qjq pirkimq

istatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ir maZos vertes pirkimq ataskaitq registr4.

13. Pirkimo procediiroms pradeti:

14.1. pirkimo iniciatorius uZpildo vie5ojo pirkimo parai5kos form4 (2 priedas) (toliau -parai5ka),

teikia j4 suderinti organizatoriui ir pateikia 5i4 parai5k4 tvirtinti perkandiosios organizacijos

vadovui;

1 4. Pirkimq organizatoriaus funkcij os :

14.1. atlikti rinkos tyrim4 del potencialiq tiekejq ir pirkimo vertds nustatymo (iSskyrus ypatingos

skubos pirkimus ar kitais perkandiosios organizacijos teises aktuose nustatytais atvejais);

14.2. ivertinti galimybg prekes, paslaugas ir darbus pirkti naudojantis Centrines perkandiosios

organizacljos (toliau - CPO) elektroniniu katalogu ir pirkimq pagrindime pateikti vien4 i5 toliau

nurodytq sifllymq:

14.2.I. pirkimE vykdyti naudojantis CPO elektroniniu katalogu, jei jame sillomos prekes, paslaugos

ar darbai atitinka pirkimo iniciatoriaus ivertintus perkandiosios organizacijos poreikius ir pirkimas

negali b[ti vykdomas efektyvesniu bfldu racionaliai naudojant le3as;

14.2.2. pirkimE vykdyti nesinaudojant CPO elektroniniu katalogu. Kartu turi blti pateikiamas Sio

sillymo argumentuotas paai5kinimas, jeigu perkandioji organizacija pagal teises aktus privalo

uZtikrinti, kad prekiq, paslaugq ir darbq pirkimai bUtq vykdomi naudojantis CPO elektroniniu

katalogu tais atvejais, kai jame sifllomos prekes, paslaugos ar darbai atitinka perkandiosios

organizacijos poreikius ir perkandioji organizacija negali jq vykdyti efektyvesniu budu racionaliai

naudodama le5as;

14.3. rengti pirkimo objekto techning specifikacij4 (ei nesudaryta teises aktq nustatyta tvarka darbo

grupe ir (ar) komisija techninei speciflrkacijai parengti), vadovaujantis Vie5rgq pirkimq lstatymu bei

VPT rekomendacijomis, ir pateikti j4 Biuro vadovui, jo igaliotam asmeniui, ar Komisijai;
: :....,._..f, 
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14.4. rengti atsakymus i tiekejq paklausimus apie pirkimo objektq technines specifikacijas;

14.5. rengtir'pirkimo dokumentus, pirkimo procedDroms atlikti ir, jei buvo sudaryta Komisija,

pateikti juos Komisijai;

14.6. koordinuoti (organizuoti) perkandiosios organizacljos sudarytose pirkimo sutartyse numatytq

jos isipareigojimq vykdym4 ir priZitreti, kad iki nustatyfq terminq bltq pristatytos sutartyse

numatytos prekes ir (ar) suteiktos paslaugos, ir (ar) atlikti darbai, taip pat ivertinti pirkimo sutartyse

numatytq kiekio, kokybes ir kitq reikalavimq laikym4si;

14.7. inicijuoti sifllyrnus del pirkimo'sutardiq pratgsimo, keitimo, nutraukimo ar pirkimo sutartyse

numatytq prievoliq lvykdymo uZtikrinimo bfrdq taikymo kontrahentui;

14.8. parengti pirkimo sutarties projekt4;

14.9. atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su pirkimo proceduromis, jei jie neprie5taranla VieSrUq

pirkimq lstatymui ir kitiems vie5uosius pirkimus reglamentuojantiems teises aktams.

14.10. vykdyti maZos vertes pirkimq procedrlras, vadovaujantis VPT nustatyta tvarka, arba atlikti

vie5ojo pirkimo procedtiras naudojantis CPO elektroniniu katalogu;

14.11. uZpildyti maZos vertds pirkimo (i5skynrs pirkimus, vykdomus per CPO elektronini katalog4)

paZymos for-? (3 priedas);

14.12. pildyti biudZetiniais metais atliktq pirkimq registracijos ZurnalE (4 priedas);

I4.I3. atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su pirkimo procedflromis, jei jie neprie5tarauja

Vie5qq pirkimq istatymui ir kitiems vie5uosius pirkimus reglamentuojantiems teises aktams.

15. Komisijq nariai, ekspertai, darbuotojai, Biuro direktoriaus paskirti pirkimams vykdyi, privalo

pasira5yti konfidencialumo pasiZadejim4 (5 priedas) ir ne5aliSkumo deklaracij4, patvirtinta VPT

direktoriaus 2017 m. birZelio 23 d. isakyrnu Nr. 15-93 ,,Del Ne5ali5kumo deklaracijos tipines

. formos patvirtinimo" (6 priedas), ir susipaZinti su Eti5ko elgesio vie5uosiuose pirkimuose

mokomqja priemone, patvirtinta VPT direktoriaus 2010 m. rugsejo 7 d. isakymu Nr, 15-135 ir

paskelbta Vie5qjq pirkimq tamybos interneto svetaineje adresu www.vpt.lt

16. Perkandioji organizaclja gali igalioti kitq perkandiqj4 organizaclj4 (toliau igaliotoji

organizacija) vykdyti pirkimo procedflras. Tokiu atveju igaliotajai organizacljai nustatomos

uZduotys ir suteikiami visi igaliojimai toms uZduotims vykdyti.

IV SKYRIUS
VIESOJO PIRKIMO SUTAREIV SUDARYMAS IR VYKDYMAS

17. Pirkimo organizatorius pirkimo sutartis rengia vadovaudamasis Vie5qjq pirkimq istatymo V

skvriaus nuostatomis.



18. Pirkimo organizatorius nuolat stebi, ar laikomasi pirkimo sutardiq galiojimo terminq.

19. Visais afvejais, kai vykdant sudaryt4 pirkimo sutarti prireikia keisti tam tikras pirkimo sutartyje

nustatytas s4lygas, pirkimo organizatorius inicijuoja pirkimo sutarties pakeitim4, priskiriam4

pirkimo sutarties (sutartiniq isipareigojimq) vykdymo organizavimui. Inicijuodamas sutarties

pakeitim4, pirkimo or ganizatorius nustato, ar:

19.1. pirkimo sutarties sqlygrl keitimo galimybe buvo numatyta pirkimo sutartyje;

19.2. nebus paLeisti pagrindiniai pirkimq principai ir tikslai pakeitus pirkimo sutarties s4lygas.

20. Jeigu pirkimo sutartyje nenumatyt'a galimybe j4 pratgsti, o prekiq tiekimas, paslaugq teikimas ar

darbq atlikimas yra b[tinas perkandiosios organizacijos funkcijoms vykdyi, pirkimq organizatorius

privalo numatyti jq pirkimq einamaisiais ar ateinandiais biudZetiniais metais Apra5e nustatyta

tvarka.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Laimejusiq pirkimo dalyviq pasillymai, sudarytos pirkimo sutartys ir jq pakeitimai, taip pat

pirkimo sutarties neivykdZiusiq ar netinkamai j4 ivykdZiusiq tiekejq (tiekejq grupes atveju - visq

grupes nariq) ir iikio subjekq, kuriq pajegumais remesi tiekejas ir kurie su tiekeju prisieme solidari4

atsakomybg uZ pirkimo sutarties lvykdymq pagal Vie5qjq pirkimtl istatymo 49 straipsnio 5 dali

(eigu paZeidimas buvo padarytas del tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti), s4ra5ai

skelbiami CVP IS, vadovaujantis Informacijos vie5inimo Centrineje vie5rjq pirkimq informacineje

sistemoje tvarkos apra5u, patvirtintu VPT direktoriaus 2017 m. birZelio 19 d. isakymu Nr. 15-91

,,Del lnformacijos vie5inimo Centrineje vie5qjq pirkimq informacineje sistemoje tvarkos apra5o

patvirtinimo".

22. Visos ataskaitos rengiamos vadovaujantis Vie5qjq pirkimq istatymo 96 straipsnio nuostatomis ir

pagal VPT patvirtintas tipines formas bei reikalavimus.

23. Visi su pirkimq organizavimu, vykdymu ir vidaus kontrole susijg dokumentai saugomi kartu su

pirkimq procedflry dokumentais Vie5qjrl pirkimq istatymo 97 straipsnyje nustatytatvarka.

Direktord a
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Vardnos raj ono savivaldybes
visuomenes sveikatos biuro
vie5qjq pirkimq organizavimo ir
vykdymo tvarkos apra5o

2 priedas

(Vie5ojo pirkimo parai5kos forma)

VARENOS RAJONO SAVIVALDYBES

VISUOMENES SVEIKATOS BIURAS

LeidZiu atlikti pirkim4
Biuro direktorius arba jo igaliotas
asmuo

(paraSas)

(vardas, pavarde)

VIESOJO PIRKIMO PARAISKA

20- - - - -m.- -----men. -----d.
Varena

Pirkimo obj ekto pavadinimas

Pirkimo objekto apibUdinimas:
prekiq paslaugq ar darbq savybes, kokybes ir
kiti reikalavimai (technine
specifikacija),reikalingas kiekis ir apimtis,
atsiZvelgiant i vis4 pirkimo sutarties trukmg
su salimais oratesimais
Planuojamos Sio pirkimo 1e5os, nurodant jq
Saltini ir maksimalia Sio oirkimo verte
Minimalfls tiekejq ekonominiai, finansiniai,
techniniai ir profesiniai kvalifikacijos
reikalavimai (jeigu taikomi)

Sifllomas pirkimo bfldas (reikiamq iraiyti):
CPO LT katalogas
Tarptautinis atviras
Supaprastintas atviras
Neskelbiamos derybos
kita (pvz., skelbiama ar neskelbiama
apklausa) (nurodyti\
Pirkimo neskelbiamos apklausos btdu atveju

- sillomi kviesti tiekeiai



Ekonomi5kai naudingiausias pasiiilymas
i5renkamas pagal (reikiamq jr aiyti):
Kainos ir sEnaudq kokybes santyki
S4naudas, kurios apskaidiuojamos pagal
gyvavimo ciklo s4naudq metodq,
apra5yt4 Vie5qjq pirkimq istatymo 56
straipsnyje

Prekiq pristatymo ar paslaugq bei darbq
atlikimo terminas, pirkimo sutarties trukme,
kitos reikalingos pirkimo sutarties s4lygos
arba oirkimo sutarties oroiektas
Reikalingi planai, breLiniai ir projektai,
technine soecifikacii
Kita reikalinga informacija

Pirkima atlikti
(Pirkimo or ganizatoriui, Vie5oj o pirkimo
komisiiai

(P ir kimo ini c i ator i aus par e i go s )

SUDERINTA:

(Para\as) (Vardas, pavarda)

Pirkimo organizatorius

(Paraias)

Vardqs ir pavarde)



Varenos raj ono savivaldybes
visuomends sveikatos biuro
vie5qjq pirkimq organizavimo ir
vykdymo tvarkos apra5o

3 priedas

TVIRTINU

(perkaniiosios organizacijos vadovo arba jo
igalioto asmens pareigq pavadinimas)

(paraias)

(vardas ir pavard€)

MAZOS VERTES vIESOJO PIRIflMo PAZYMA

20 m. d. Nr.

(v iet ov € s p av adinimas )

Pirkimo objekto pavadinimas :

Pirkimo btdas ir jo pasirinkimo pagrindas (nustatytas, yadovaujantis perkaniiosios organizacijos
supaprastintq pirkimq taisyklemis) :

Pirkimo objekto apraiymas (pagrindiniai kiekybiniai ir kokybiniai reikalavimai)

BVPZ kodas:
Pasi[lvmu vertinimo kriteriius :

- Pirkimas vykdomas CVP IS priemonemis: taip n ". n
Vykdomas skelbiamas pirkimas:

Vykdytas neskelbiamas pirkimas :

Tiekejai apklausti:
LodLiu

n
!
u

Skelbimo paskelbimo data:

Kvietimo i5siuntimo data:

raStu



Eil.
Nr.

Pavadinimas Tiekejo kodas

Adresas, interneto
svetaines, el. pa5to

adresas, telefono, fakso
numeris ir kt.

Pasillyrn4 pateikusio
asmens pareigos, vardas,

pavarde

Apklausti/pateikg pasiiilymus tiekdjai:

Eil.
Nr. Pavadinimas

Pasiulymo kaina ir kitos charakteristikos
(nurodvti)

Tinkamiausiu pripaZintas tiekdjas : ti ehij o pavadinimas

Pastabos (nurodyti, ar: sudaryta pasiulymq eile, tuilq)tas afidejimo terminas, tiekejai informuoti
apie pirkimo rezultqtus, gautos pretenzijos ir j jas atsalryta)

(pirkimo organizatoriaus (paraias) (vardas ir pavardd)
pareigos)

(p er kanii o s i o s or gani zac ij o s

finansininko pareigos)

(paraias)

(vardas ir pavard|)

(data)
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Varenos rajono savivaldybes
Visuomenes sveikatos biuro
vie5qjq pirkimq organizavimo ir
vykdymo tvarkos apraSo

,. 5 priedas

VARENOS RAJONO SAVIVALDYBES VISUOMENES SVEIKATOS BIURAS

(komisijos nario, eksperto, srcbetujo, darbuotojo, perkaniiosios organizacijos vadovo paskirto
atlikti pirkimq,

vardas ir pavarde)

KONFIDENCIALUMO PASIZADEJIMAS

20 m. d. Nr.
Vilnius

Biidamas
(komisijos nariu, ekspertu, stubetuju, pirkimo iniciatoriumi, pirkimo organizatoriumi)

1. pasiZadu:
1.1. saugoti ir tik istatymq bei kitq teises aktq nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidenciali4
informacij4;
1.2. man patiketus dokumentus, kuriuose pateikiama konfidenciali informacija, saugoti tokiu btdu,
kad tretieji asmenys neturetq galimybes su jais susipaZinti ar pasinaudoti;
1.3. neatskleisti tiekejams konfidencialios informacijos, esandios tiekejo pasifilyme, jei jos
atskleidimas prie5tarauja teises aktams, kenkia visuomenes interesams, teisetiems tiekejo ar
perkandiosios organizacijos komerciniams interesams ar trukdo uztikrinti s4Ziningq konkurencij4.
2. Man Linoma, kad su pirkimu susijusi4 informacij4, kuri4 Vie5qjq pirkimq istatymas ir jo
igyvendinamieji teises aktai numato teikti pirkimo procedfrrose dalyvaujandioms arba
nedalyvaujandioms Salims, galesiu teikti tik ipareigotas Varenos rajono visuomenes sveikatos biuro
direktoriaus (ar jo igalioto asmens). Konfidenciali4 informacij4 galesiu atskleisti tik Lietuvos
Respublikos istatymq nustatytais atvej ais.
3. Man i5ai5kinta, kad konfidenciali4 informacijq sudaro:
3.1. informacija, kurios konfidencialum4 nurode 5i4 informacijq pateikusioji Salis ir kurios
atskleidimas ndra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teises aktus;
3.2. visa su pirkimo dokumentq rengimu ar pirkimo proced[ry vykdymu susijusi informacija ir
dokumentai, kuriuos Vie5qjq pirkimq istatymas ir kiti jo igyvendinamieji teises aktai nenumato
teikti pirkimo procedtrose dalyvauj andioms arba nedalyvauj andioms Salims ;

3.3. kita informacija, jeigu jos atskleidimas prie5tarauja fstatymams, daro nuostoliq teisetiems Saliq
komerciniams interesams arba trukdo uztikdnti sqLiningq konkurencij 4.
4. Esu ispetas, kad, paL,eidgs 5i pasiZadejim4, turesiu atlyginti Varenos rajono savivaldybes
visuomenes sveikatos biurui ir tiekejams padarytus nuostolius.

(ParaSas) (Vardas ir pavardd)



Varenos rajono savivaldyb6s
Visuomenes sveikatos biuro
vie5qlq pirkimq organizavimo ir
vykdymo tvarkos apra5o

6 priedas
NeSaliSkumo deklaracijos tipine forma,
patvirtinta Vie5qlq pirkimq tamybos
direktoriaus 2077 m. birZelio 23 d.

isakvmu Nr. I S-93

(perkandiosios organizacijos arba perkandiojo subjekto pavadinimas)

(asmens vardas ir pavarde)

m.20

XN S,rr,TSKUMo DEKLARACIJA
d. Nr.

(v ietov es pav adinimas)
Biidamas , pasizadu:

(vieiajame pirkime ar pirkime atliekamq pareigq pavadinimas)
1. Objektyviai, dalyki5kai, be i5ankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visq tiekejq

lygiateisi5kumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripaZinimo ir skaidrumo principais,
atlikti man pavestas pareigas (uZduotis),

2. Nedelsdamas ra5tu prane5ti perkandiosios organizacijos arba perkandiojo subjekto (toliau
kartu - pirkimo vykdytojas) vadovui ar jo igaliotajam atstovui apie galimq vie5qjq ir privadiq interesq
konflikt4, paai5kejus bent vienai i5 Siq aplinkybiq:

2.1. pirkimo procedlrose kaip tiekejas dalyvauja asmuo, susijgs su manimi santuokos, artimos
giminystes ar svainystes ry5iais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;

2.2. al arba asmuo, susijgs su manimi santuokos, artimos giminystes ar svainystes rySiais:
2.2.L est (yra) pirkimo procediirose dalyvaujandio juridinio asmens valdymo organq narys;
2.2.2. turiu(-i) pirkimo procediirose dalyvaujandio juridinio asmens istatinio kapitalo dali arba

turtini ina54 jame;
2.2.3. gaunu(-a) iS pirkimo procedflrose dalyvaujandio juridinio asmens bet kokios rti5ies

pajamq;
23. del bet kokiq kiq aplinkybiq negaliu laikytis 1 punkte nustatyfq principq.
3. Man i5aiSkinta. kad:
3.1. asmenys, susijg su.manimi santuokos, artimos giminystes ar svainystes ry5iais, yra.

sutuoktinis, seneliai, tevai (iteviai), vaikai (ivaikiai), jq sutuoktiniai, vaikaidiai, broliai, seserys ir jq
vaikai, taip pat sutuoktinio tevai, broliai, seserys ir jq vaikai;

3.2. pirkimo vykdytojui gaws pagristos informacijos apie tai, kad galiu buti patekgs i intereso
konflikto situacij4 ir nenusi5alinau nuo su atitinkamu pirkimu susijusiq sprendimq priemimo, pirkimo
vykdytojo vadovas ar jo igaliotasis atstovas sustabdo mano dalyvavim4 su atitinkamu pirkimu susijusiq
sprendimq priemimo procese ar jo stebejime ir atlieka mano su pirkimu susijusios veiklos patikrinim4.
Pirkimo vykdyojas, nustatgs, kad patekau i interesq konflikto situacij4, pa5alina mane i5 su atitinkamu
pirkimu susijusiq sprendimq priemimo proceso ar jo stebejimo. Jei nustatoma, kad i interesq konflikto
situacij4 patekau atlikdamas stebetojo funkcijas, pirkimo vykdyojas apie mano atLvilgiu priimt4
sprendim4 informuoja institucijq ar istaig4, igaliojusi4 mane stebetojo teisemis dalyvauti vie5ojo
pirkimo komisij os posedZiuose;

3.3, turiu uZpildyti privadiq interesq deklaracij4, kaip tai numato Lietuvos Respublikos viesqjq ir
privadiq interesq derinimo valstybinej e tarnyboj e istatymas. 

*^l
* Sis reikalavimas taikomas vie5ojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkandiosios organizacijos vadovo paskirtiems attikti
supaprastintus vie5uosius pirkimus, ir vie5qjq pirkimq procedDrose dalyvaujantiems ekspertams nuo 2018 m. sausio I d.

(paraias)(pareigos) (vardas ir pavarde)


