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Visagino savivaldybes administracijos direktoriaus
2023 m. sausio _ d. isakymu Nr. [V-E-

CENTRALIZUOTU TR DECENTRALIZUOI'U VIESUJU PIRKIMU VYKDYMO IR
VIDAUS KONTROLES VISAGINO SAVIVALDYBEJE

TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

l' Centralizuotq ir decentralizuotq vie5qlq pirkimq vykdymo ir vidaus kontroles Visagino
savivaldybeje tvarkos aprasas (toliau 

-Aprasas) reglamentuoia:
1'l' Visagino savivaldybes administracijos, kuriai pavesta atlikti centrines perkandiosios

organizacijos (toliau - Visagino CPo) flunkcryas, vykdant centralizuotus prekiq, paslaugq ir darbqviesuosius pirkimus, kuriuos visagino CPo atlieka visagino savivaldybls (toliau - savivaldybe)
kontroliuojamq (valdomq) perkandiqq organizacijt4(toliau - Perkandioji organizacija) vardu pagalpasiraiytas centralizuotq vie5riq pirkimq veiklos-paslaugq sutartis, Siq pirkimq ,rr6i"f.q t"irir,
pareigas, atsakomyb g, vidaus kontroles tvarkE.

l'2' Perkandiqjq organizacijq vykdomq decentralizuotq prekiq, paslaugq ir darbq vie5qjqpirkimq, kuriuos Perkandiosios org.anizacijos atlieka savarankiskai, planavim4 ir iniciavim4,
pasirengim4 pirkimams, iq vykdym4, pirkimo sutarties sudarym4 ir lgyvendinim4.2' visi prekiq, paslaugq ir darbq viesieji pirkimai (ioliau -lirkimai) privalo blti vykdomi
vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesqiq pir[imq istatymu (toliau - Viesqfq pirkimq jstatymas),
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, tvtuzo, veftes pirkirnq tvarkos upruir, patvirtintu Vie5qlqpirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. isakymu Nr. lS-9i (toliau - MaZos vertespirkimq tvarkos apra5as), kitais istatyrnais ir juos lgyvendinandiaisiais teises aktais, siuo Apra5u beivisagino cPo vidiniais teises aktais, reglamentuolane iuis pirkimus.

3. ApraSe vartojamos s4vokos:
3'l' Centralizuotq vielqjq pirkimq veiklos paslaugq sutartis (toliau - Sutartis) -Sutartis, pasirasyta tarp visagino iuri"utayu"r administracijos ir visagino savivaldybeskontroliuojamos (valdomos) perkandiosios organizacijos, kuria visagino savivaldybesadministracijai pavedama visagino savivaldybes kontroliuojamos (vatdomos) perkandiosios

organizacijos vardu.atlikti jos inicijuoq centralizuotq viesqjq pirkimq, numatytq jos patvirtintame
planuojamq atlikti kiekvienais einamaisiais kalendoriniais rneials viesrljq pirkimq plane, procedilras
iki sutarties pasira5ymo.

3'2' Centralizuotas vielasis pirkimas (toliau - centralizuotas pirkimas) - Visagino
savivaldybes administracijos vykdomas viesasis pirkimas, kuris Viesqjq pirkimq valdymo sistemoje
paZymetas central i zuotu.

3'3' Decentralizuotas viesasis pirkimas (toliau - decentralizuotas pirkimas) - Visagino
savivaldybes kontroliuojamos (valdomos) perkanciosios organizacijos ,uykdomas viesasis pirkimas,
kuris viestiq pirkimq valdymo sistemoje pazymeras decentralizuotu.

3'4' CPo LT elektroninis katalogas - VSf CPO LT cenr.ralizuotq pirkimq katalogas.3'5' vieSqjq pirkimq iniciatoriur itoliuu Pirkimq iniclatoriui; - iisagino
savivaldybes kontroliuojamos (valdomos) perkandiosios organizacijos ,udouo isakymu paskirtas SiosPerkandiosios organizacijos darbuotojas, kuris nurode atJtovaujamos perkandiosios organizacijosporeik! lsigyti reikalingq prekiq, paslaugq arba darbq ir (ar) vieiqjq pirkimq valdymo sistemojeinicijavo pirkim4 ir pateike pirkimo iniciavimui reikalingus dokumenrus.3'6' Viesqjq pirkimq organizatorius (toliau - Pirkimq organizatonus) - visagino
savivaldybes kontroliuojamos (valdomos) perkandiosios organizacijos vadJvo isakymupaskirtasiios
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Perkandiosios organizacijos darbuotojas, kuris organizuoja ir atlieka maZos vertes supaprastintus
vieSuosius pirkimus, kai tokien'rs pirkimams atlikti nesudaroma vie5ojo pirkimo komisrja.

3.7. Vie5qjq pirkimq valdymo sistema (toliau - Pirkimq valdymo sistema) - Visagino
savivaldybes kontroliuojamq (valdomq) perkandiqjq organizacijq naudojama programine iranga,skirta vie5qiq pirkimq planavimui, vykdymui ir vie5ojo pirkirno'sutardirl toniroGi elektroninEie
erdveje.

3.8' Kitos ApraSe vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos Viesqlq
pirkimq istatyme ir MaZos vertds pirkimq tvarkos apra5e.

+. Sio Apra5o nuostatomis vadovaujamasi ir tuo atveju kai, esant nenumatytoms
aplinkybems ir siekiant uZtikrinti vie5ojo intereso apsaug4, iskaitant visuomenes sveikatos ir apiinkos
apsaug4, reikalinga ypad skubiai vykdyti prekiq, paslaugq ar darbq isigrlim4.

II SKYRIUS
vIESoJo PIRKIMo pRocEDfrRosE DALvvAUJANdTU ASMENU FUNKCTJos rR

ATSAKOMYBE

5. Perkandiosios organizacijos vadovo isakyrnu paskirti pirkirnq procese ir pirkimq vidaus
kontroleje dalyvaujantys asmenys:

5.l. Pirkimq iniciatorius;
5.2. tL pirkimq planavimq atsakingas asmuo;
5.3. uL pirkimq organizavimqir organizavimo prieZilr4 atsakingas asmuo;
5.4. Pirkimq organizatorius;
5.5. vie5ojo pirkimo komisija;
5.6. Centrines vie5qjq pirkimq informacinds sistemos (toliau - CVP IS) administratorius;
5.7. Pirkimq valdymo sistemos administratorius;
5.8. uZ pirkimq vykdymE, naudojantis CPO LT elektroniniu katalogu, atsakingas asmuo;
5.9. prevencing pirkimq ir pirkimo sutardiq vykdymo kontrolg atliekantis asmuo.
6. Pirkimq iniciatoriaus funkcijos ir atsakomybe:
6.1. atlikti rinkos tyrim4 (ZodZiu ar ra5tu), kurio metu, siekiant nustatyti rinkos kainas, turi

bflti renkami duomenys apie potencialius prekiq, darbq, paslaugq tiekejus i, .ru-q kainq lygi,
vykdym4;

6.2. Pirkimq valdymo sistemos priemondmis pildyti vie5ojo pirkimo inicijavimo parai5kos
formq (toliau - Inicijavimo paraiSka), rengti techninE specifikacijq, parengti sutarties projekt4 arba
si[lyti butin4sias sutarties s4lygas, nurodyti bltinus kvalifikacijos irlar kokybes vadybos sistemos ir
(arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartq reikaravimus;

6.3' nustatyti prekiq, paslaugq ir darbq poreiki, i5siai5kinti svarbiausias perkamq prekiq,
paslaugq ar darbq sarybes, kurias reikes nurodyti pirkimo dokumentuose, reikalingE Siq prekiq,
paslaugq ar darbq kieki ar apimti. AtsiZvelgiant ! vis4 pirkimo sutarties trukmg, iskaitant piaiEsimo
galimybq, remiantis skaidiuojamosiomis kainomis, pana5iq pirkimq praktika, rinkos ir kitais tyrimais,
nustatyti pirkimui skirt4 le5q dydi ir koki4 pasillymo kain4 laikys per didele (nepriimtinu;. T"ittl
si[lymus del pasillymq vertinimo kriterijq, o kai silloma vertinti pagal ekonomi5kai naudingiausio
pasifilymo vertinimo kriterijq, - ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus ir parametrus. Nustatyti
prekiq pristatymo ar paslaugq suteikimo ir darbq atlikimo terminus, pirkimo sutarties trukmg, kiias
reikalingas pirkimo sutarties s4lygas, ir visq 5i4 informacij4 kartu su ieikalingais planais, breiiniais,
projektais ar kitais dokumentais Pirkimq valdymo sistemos priemonemis pateikli vie5ojo pirkimo
komisijai ar pirkimq organizatoriui;

6.4. teikti pirkimq poreikiq informacijq del numaromq pirkti prekiq, paslaugq ir darbq
viesqjq pirkimq plano (toliau - pirkimq plano) sudarymo arba pakeitimo;

6.5. organizuoti pirkimo sutardiq pasira5ym4;
6.6. kontroliuoti Perkandiosios organizacijos sudarytose pirkimo sutartyse nustatytq

isipareigojimq vykdym4 (pirkimq, kuriuos iniciavo), pristatymo (atlikimo, teikimo) terminq tei
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prekiq, paslaugq ir darbq atitikti pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems
reikalavimams laikym4si;

6.7. Pirkimq valdymo sistemos priemonemis kontroliuoti
sutartyje nustatytq maksimaliq verdiq nevir5ijim4;

Inicijavimo paraiSkoje irlar

6'8' esant bltinumui, informuoti Perkandiosios organizacijos vadov4 apie pirkimo sutarties
vykdymo eigq (pirkirno sutartis ivykdyta, nevisi5kai lvykdyta ar nutraukra) ir teikti pasiiil;zmus del i5kilusiq
problemq sprendimo ar sutarties nutraukimo inicijavimo;

5'9' inicrluoti sitlymus del pirkimo sutardiq galiojimo pratgsimo, keitimo, nufraukimo ar
pirkimo surarries numatlrrq prievoliq uztikrinimo budq tiilqmo;

6'10. teikti i5vadas del gautq pretenzijq, susijusiq su jo parengta informacija nurodyta Sio
Apra5o 6.3. punkte.

7. UZ pirkimq planavimq atsakingo asmens funkcijos ir atsakomybe:
7' 1. apskaidiuoti numatomq pirkimq vertes, vadovaujantis Viesqjq pirkimq istatymo5 straipsniu ir Numatomos vieSojo pirkimo ir pirkimo vertes skaidiavimo -.iooitos, pawirtintos

Viesqq pirkimq tarnybos direktoriau s 2017 m. birZelio 27 d. isakymu Nr. 1S-94 ,,Del numatomos
viesojo pirkimo ir pirkimo vertds skaidiavimo metodikos patvirtinimo" (toliau - Metodika),
nuostatomis;

7'2' Pirkimq valdymo sistemos priemonemis rengti pirkimq planq ir jo pakeitimus;
7'3. Pagal Perkandiosios organizacijos vadovo putrlrtirt4 pirkimq pfuna parengt4pirkimq

suvesting ne veliau negu iki einamriq biudZetiniq metq kovo l5 d., ; patiksiinus - ne ,eliau kaip per
5 darbo dienas skelbti CVP IS Vieiq,q pirkimq istatymo 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta fvarka;

7'4' Pirkimq valdymo sistemos priemonemis derinti Pirkimq iniciatoriq inicrjuotq pirtimq
Inicijavirno paraiSkas;

8' UZ pirkimq organizavim4 ir organizavimo prieZitir4 atsakingo asmens funkcijos ir
atsakomybe:

8' 1. tikrinti Pirkimq iniciatoriaus parengtq pirkimo dokumenrq atitikim4 Vie5qjq pirkimq
istatyme, MaZos vertes pirkimq tvarkos upruS. ir apraSe nustatytiems reikalavimams;

8.2' priZiiireti ne5aliSkumo deklaracijq ir konfidencialumo pasiZadejimq, Inicijavimo
paraiSkq, tiekejq apklausos paZymq (toliau - Apklausos paZyma), Komisijos protokolq pirkimq
valdymo sistemoj e esandiq registry informacij q;

8'3' Pirkimq valdymo sistemos priemondmis derinti Apklausos paZymas ir uZtikrinti, kad
Perkandiosios organizacijos atliktq vie5qjq pirkimq duomenys buq ,u,rutaikiai suvedami i pirkimq
valdymo sistemos pi rkimq regi stracij os Zumalq ;

8'4' rengti .ir teikti VieStUq pirkimq tamybai vieiqjq pirkimq ataskaitas vadovaujantis
Viesqfq pirkimq ir pirkimq ataskaitq rengimo ir teikimo tvark& aprasu, patvirtintu Vieirjq pirkimq
tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 6 d. isakymu Nr. lS-80 ,,Dei viesqjq pirkimq ir pirkimq
ataskaitq rengimo ir teikimo tvarkos apra5o, vie5t5q pirkirnq ir pirkimq ataskait-q formq patvirtinimo..;

lJ'5' Viestgq pirkimq jstatyrno 86 straipsnio 9 dalyje bei Inftrmacijos viesinimo centrineje
vieSqlq pirkimq infbrmacinejc sistemoje tvarkos apra5e, patvirtintame Viesqiq pirkimq tarnybos
direktoriaus20lT rn' birZelio l9 d. lsakymu Nr. lS-9l ,,Ddl informacijos viesinimo centrineje viesqjqpirkimq informacineje sistemoje tvarkos apraSo patvirtinimo", nustatyta tvarka, CVp IS vieiinti
laimejusiq dalyviq 

.pasitlymus, sudarytas pirkimo sutarris (Zodines ir raiytines), preliminari4sias
gllkimu sutartis, pirkimq sutarties/preliminaiiosios sutarties s4lygq pakeitimus, bei-piikimq, nuroiytq
Viesqjq pirkimq istatymo l0 straipsnyje, sandorius, iSskyru-s'informacij4, kurios atskleidimas
priestarautq informacijos ir duomentl apsaug4 reguliuojantiems teises aktams arba visuomenes
interesams, paZeistq konkretaus tiekejo komeiciniui inteiesus arba turetq neigiam4 poveiki tiekejq
konkurencijai;

8'6' rengti ir teikti VieSrUq pirkimq tarnybai CVP IS priemonemis Viesrgq pirkimq istatymo

9. Pirkimq organizatoriaus funkcijos ir atsakomybe:
9' l ' rengti pirkimo dokumentus Vie5qq pirkimq iitatyme, MaZos vertes pirkimq tvarkos

apra5e ir Siame Apra5e numatytais atvejais;



4

9.2. vykdyti maZos vertds pirkimq procedDras vadovaujantis MaZos vertes pirkimq tvarkos
apra5u ir Siuo Apra5u;

9.3. Pirkimq valdymo sistemos priemonemis pildyti Apklausos paLymE;
9.4. Pirkimq valdymo sistemos priemondmis teikti Perkandiosios organizacijos vadovui arba

jo igaliotam asmeniui tvirtinti Apklausos palyntq.
10. CVP IS administratoriaus funkcijos ir atsakomybe:
10.1. administruoti Perkandiosios organizacijos darbuotojams suteiktas teises CVP IS,

atsakyti uZ duomenq apie Perkandiqjq organizacij4 aktualum4 ir teisingum4;
10.2. kurti ir registruoti Perkandiosios organizacijos naudotojus, kurti naudotojq grupes

CVP IS priemonemis vykdomiems pirkimams, suteikti jiems igaliojimus ir nustatyti prieigos prie
duomenq ribas;

10.3. pa5alinti esamus CVP IS naudotojus arba apribotijq teises ir prieig4 prie CVP IS;
10.4. ne rediau kaip kart4 i kervirti perZilreti Perkandiosios organizacijos CVP IS registruotq

naudotojq s4ra5us, asmenq, turindiq prieig4 prie CVP IS, igaliojimq ribas.
I l. Pirkimq valdymo sistemos administratoriaus funkcijos ir atsakomybe:
I l.l. administruoti Perkandiosios organizacijos darbuotojams suteiktas teises, atsakyti uZ

duomenq apie Perkandiqjq organizacijE aktualum4 ir teisingum4;
I1.2. kurti ir registruoti Perkandiosios organizacijos naudotojus ir nustatyti prieigos prie

duomenq ribas,
I 1.3. ne reciau kaip kart4 i ketvirtj perZi[reti Perkandiosios organizacijos Pirkimq valdymo

sistemoje registruotq naudotojq s4ra5us, asmenq, turindiq prieig4 prie sistemos, igaliojimq ribas.
12. Ui, pirkimq rykdymq naudojantis CPO LT elektroniniu katalogu atsakingas

asmuo vykdo prekiq, paslaugq ar darbq pirkimus naudojantis CPO LT elektroniniu katalogu.
13. Prevencing kontrolg atliekaniio asmens funkcijos ir atsakomybe:
13.1. pasirinktinai tikrinti vie5ojo pirkimo komisijos, Pirkimq iniciatoriaus, Pirkimq

organizatoriaus parengtus pirkimo dokumentus;
13.2. stebetojo teisemis (be balso teises) dalyvauti vie5ojo pirkimo komisijos posedZiuose;
13.3. Pirkimq valdymo sistemoje analizuoti informacij4 apie vykdomus pirkimus, atlikti

galimg rizikos veiksniq vertinimq;
13.4. pasirinkti prevenciniam patikrinimui rizikingiausius pirkimus arba atskirus jq etapus

atsiZvelgiant i atlikq galimq rizikos veiksniq ir vykdomq pirkimq vertinimo rezultatus, apie tai ra5tu
informuoti vie5ojo pirkimo komisij4, Pirkimq organizatoriq ir lvertinti Siq pirkimq procedlras;

13.5. Perkandiosios organizacijos vadovo pra5ymu, ra5tu pateikti jam savo nuomong del
vykdomq pirkimq, teikti jam informacij4 apie pasteberus trukumus;

13.6. raStu teikti siulymus, kaip tobulinti Perkandiosios organizacijos vykdomas viesqjq
pirkimq procedlras.

III SKYRIUS
PTRKIMU PLANAVIMAS

14. Perkandioji organizaclja ne veliau kaip iki einamqjq kalendoriniq metq gruodZio
1 dienos Pirkimq valdymo sistemos priemonemis turi pateikti informacij4 apie poreiki isigyti prekiq,
paslaugq ar darbq ateinandiais kalendoriniais metais.

15. UZ pirkimq planavimq atsakingas asmuo, sudarydamas pirkimq plano projekt4, ivertina,
ar pirkimai gali blti atliekami i5 CPO LT elektroninio katalogo, kaip nurodyta Vie5qjq pirkimq
istatymo 82 straipsnyje, ar pirkimo objekrui taikomi aplinkosaugos, socialiniai kriterijai, taip pat,
nustato pirkimo inicijavimo terminq, pirkimo pradliE ir pirkimo b[d4.

16. Pirkimq plano projekt4 Visagino CPO, ne veliau kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo
Apra5o l5 punkte nurodytos infbrmacijos gavimo, suderina bei atsiZvelgiant i skiningq Perkandiqjq
organizacijq pana5iq pirkin-rq apjungirno galimybq bei planuojam4 pirkimo vertg, b[d4, prie
kiekvienos pirkimo plano eilutcs nurodo pirkimo tip4 (centralizuotas arba decentralizuotas pirkimas).
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17. PrieS pateikdamas Pirkimq valdymo sistemos priemonemis informacij4 apie poreiki
isigyti prekiq, paslaugq ar darbq, Pirkimq iniciatorius, vadovaudamasis Metodika, remdamasis
skaidiuojamosiomis kainomis, panaSiq pirkimq praktika, rinkos ir kitais tyrimais savarankiskai, be
Visagino CPo veiksmq, turi nustatyti pirkimo vertE. UZ nustatytq pirkimo vertg, taip pat uZ kitos
Pirkimq valdymo sistemos priemonemis pateiktos informacijos teisingumq yra atsakingas tik pirkimq
iniciatorius.

18. Uz Perkandiosios organizacijos pirkimq plano suderinim4 Pirkimq valdymo sistemos
priemondmis su Visagino CPO, atsakingas Perkandlosios organizacijos uZ pirkimq planavim4
atsakingas asmuo. SuderintE su Visagino CPO pirkimq planq tvirtina pirkimrl valdymo sistemos
priemonemis Perkandiosios organizacijos vadovai.

19' Metq eigoje pirkimq planas gali bDti koreguojamas. Pirkimq iniciatorius Apraso
l7 punkte nustatyta tvarka apskaidiuoja pirkimo veng ir infoimacij4 apie poreiki isigyti pirkimq pturr"
nenumatytq prekiq, paslaugq ar darbq pateikia Pirkimq valdymo siiternoje, uZpildydamu, pi.ki*o
poreikio pateikirno form4. Perkandiosios organizacijos-pirkimq plano pu[.iti.o piojekt4 Visagino
C,Po suderina per 3 darbo dienas nuo informacijos Ri.kirq valdymo siitemos priemonemis gavlmo
dienos' Pirkimq plano pakeitimas tvirtinamas Apra5o l8 punkte nustatyta tvarka.

20' Pirkimq valdymo sistemoje Perkandiosios organizacijos vadovui patvirtinus metinipirkimq planq ar jo pakeitim4, uZ pirkimq planavim4 atsakingas asmuo iS pirkimq valdymo sistemos
eksportuoja patvirtinto metinio pirkimq plano piivalomos skelbti informacij-os suvesting arba
pakeitimq suvesting ir j4 paskelbia CVp IS.

IV SKYRIUS
PIRKIMU INICIJAVIMO TVARKA

21. Pirkimq iniciatorius, noredamas inicijuoti pirkimq plane esanti pirkim4, pirkimq
valdymo sistemoje turi uZpildyti Inicijavimo paraiik4. Inlcr.lavimoparai5ka gali- buti pildoma tik
Perkandi os i os organ i zac ij os vadovo patvirtintiems p irk imams.

22- Pirkirntl iniciatorius uZpildo Inicijavimo parai5k4 ir nurodo reikaling4 pirkimui vykdyti
informacij4, naudojantis Pirkimq valdymo sistemoje esandiais standartiniais pisirinkimais ir / ar
dokumentais. Prie Inicrjavimo paraiSkos ruri btti priieti Sie dokumentai / informacija (Sie dokumentai
gali blti nepridedami, kai Apra5o nustatytais atvejais tiekejai apklausiami ZodZiu):-

22.1. pirkimo techninds specifikacijos projektas (suformuojamas pirkimq valdymo
sistemoje arba pateikiamas atskiras dokumentas laisva forma);

22.2. vadovaujantis Viesqiq pirkimo istatymo 87 straipsniu nustatytos pagrindines pirkimo
sutarties s4lygos arba Perkandiosios organizacijos parengtas pirkimo sutarties prolektas;

223. tiekejo pasiulymo formos projektas (suformuojamas Pirkimq vatOymo sistemoje,
pateikiant vis4 reikaling4 infbrmacijEir duomenis Inicijavimo parai5koje. Esant poreikiui ir pirkimq
iniciatoriui nusprendus, pasiDlymo form4 papildoma infbrmacija, lentelemis 1pvz., del kainos
apskaidiavimo), nenumatytomis Pirkimq valdymo sistemoje, pupitaorru informacija pateikiama
pridedant dokument4 MS Excel arba Word formatu;

22.4. tiekejq kvalifikacijos reikalavimai fieigu tikrinama) (Pirkimq iniciatorius suformuoja
Pirkimq valdymo sisternoje, naudojantis Visagino bPb pur.ngrais ir (ar) pirlimq valdymo sistemoje
esandiais standartiniais pasirinki mai s, jrasant reikali ngui duomenis);

22.5. tiekdjq pasi[lymq vertinimo kriterijai, parametrai ir jq vertinimo tvarka, tais atvejais,
kai pasirenkamas kainos ar sqnaudq ir kokybes rurtyi.io arba s4nauiq vertinimo kriterijus (pirkimq
iniciatorius suformuoja Pirkimq valdymo sistemoje, naudojantis Visagino Cpo parengtais ir (ar)
Pirkimq valdymo sistemoje esandiais standartiniais pasirinkimais, ira5anl reikalingui duoLenis);

22.6. pagrindimas, kodel tarptautinis ar statinio statybos darbq ir statinio projektavimo
paslaugq pirkimas neskaidomas idalis, kaip numatyta Vie5qjq pirkimq istarymo 28 straipsnio 2 dalyje
(pagrindim4 Pirkimq iniciatorius pateikia Inicijavimo paraiskoje);

22.7. pateikia informacij4 apie atlikt4 rinkos tyrim4 ii (arba) rinkos konsultacijq.
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23. Perkandioji organizacija yra atsakingauL tinkamos ir suderintos Inicijavimo paraiSkos
pateikim4 bei Iniciavinlo paraiSkoje ir kituose Apra5o 22 punkte nurodytuose dokumentuose pateiktos
informacijos teisingum4, teisetum4, pagristum4,objektyvum4 bei atitikim4 VieSqyq pirkimqlstatymo
bei kiq pirkimus reglamenruojandiq teises akq reii<alavimams.

24. Pirkimq iniciatorius, uZpildgs Inicijavimo parai5k4 Pirkimq valdymo sistemoje, teikia jq
derinti pagal Pirkimq valdymo sistemoje nustatyt4 centraiizuotq bei dlcentralizuotq.pirkimq
Inicijavimo paraiSkq derinimo schem4.

25- Centtalizuotus ir decentralizuotus pirkimus Vie5qjq pirkimq istatymo nustatlrta tvarka
atlieka:

25.1. Pirkimq organizatorius:
25.1.1. maZos vertes pirkimus;
25.1.2. pirkimus pagal Vie5qlq pirkimq

katalog4).
istatymo 82 straipsn! (per CPO.LT elektronin!

25.2. Visagino CPO ar Perkandiosios organizacijos vadovo jsakymu, vadovaujantis Vie5qjq
pirkimq istatymo l9 straipsniu sudaryta vie5ojo pirkimo komisija (;lia; - Komisijaf - visus kitirs
pirkimus, iSskyrus nurodytus ApraSo 25.1 papunktyje. Visagino 

-CpO 
u. Perkandiosios organizacijos

vadovo isakymu Komisijai gali bnti pavesta atlikti ir rnaZos vertds pirkim4. Komiiua veikia
vadovaudamasi Viesqjq pirkimq !statymu rr Komisijos darbo reglamentu.

26. Pirkimo dokumentus pagal Inicijavimo parai5k4 ir su ja pateikiamus dokumentus rengia
konkretq pirkim4 vykdantis subjektas (Komisija arba Pirkimq orguiirutorius). pirkimo dokumentai
rengiami vadovaujantis VieSrgq pirkimq lstatymo, MaZos vertes piit<imq fvarkos aprasu, kitq istatymq
ir juos igyvendinandiq teises akq, reglamentuojandiq pirkimus, reikalavimais.

27' Pirkimq iniciatorius priima sprendimq del iSankstinio pirkimo technines specifikacijos
projekto paskelbimo CVP IS.

28. Pirkimq organizatoriai maZos vertds pirkimus neskelbiamos apklausos b[du atlieka
Apra5o V skyriuje nustatyta tvarka.

29. Esant nuolatiniam ar dainam poreikiui visus metus pirkti to paties tipo prekes ar
paslaugas, Pirkimq valdymo sistemoje gali blti parengiama viena Iniiijavimo paraiSka del visq tokiq
per metus atliekamq pirkimq. Sios pirkimo Inicijavimo parai5kos verte negali bflti didesne nei
5.000,00 (penki hrkstandiai) Eur be pridetines vertes mokesdio (toliau - pvM).

30. Pirkimq organizatorius arba Komisija bet kuriuo momentu iki pirkimo sutarties
sudarymo turi teisg nutraukti pirkimo proced[ras, jeigu atsirado aplinkybiq, kuriq nebuvo galima
numatyti, rrprivalo tai padaryti, jeigu buvo paZeisti Viesqjq pirkimq istaiymo l7 stiaipsnio I dalyje
nustatyti principai ir atitinkarnos padeties negalima iStaisyti. Pirkimo proceduios gali Uuti
nutraukiamos Visagino CPO ar Perkandiosios organizacijos valia bei iniciatyva. Nutraukianipirkimo
procedtras Perkandiosios organizacijos valia, Visagino CPO nevertina Peikandiosios organizacijos
vadovo sprendimo del pirkimo nutraukimo pagristumo aplinkybiq. Visagino CpO lykdo iit
formaliuosius techninius pirkimo nutraukimo veiksmus.

V SKYRIUS
DECENTRALTZUOTU PTRKIMU VYKDYMO YPATUMAI

31. Decentralizuotus pirkimus vykdo bei paskelbia laimejusio dalyvio pasillym4, sudaryt4
(-as) pirkimo sutart! (-is), pretiminariqjq sutart! ir jq pakeitimus CVP IS, kaip nurnatyia Vie5qjq
pirkimq istatymo 86 straipsnio 9 dalyje, Perkandiosios organizacijos vadovo paskirtas asmuo.

32. Pirkimq organizatorius, atlikdamas maZos vertds pirkimq neskehiamos apklausos bfldu,
turi apklausti ne maZiau kaip 3 potencialius tiekejus, iSskyrus Apra5o 33 punkte nustatytus atvejus.

33. Maliau nei 3 tiekejai gali brlti apklausiami, kai rinkoje yra objektyviai maaiautietejq,
kurie gali patiekti reikalingq prekiq, suteiktr paslaugq ar atlikii darbq. Tokiu atveju turi b-uti
apklausiami visi rinkoje esantys trekejai. Vienas tiekejas gali blti apklausiamas Siais atvejais:

33.1. perkamos prek6s, paslaugos ar darbai, kuriq pirkirno sutarties verte ne didesne kaip
5.000,00 (penki t[ksrandiai) Eur be pVM;



7

33.2. perkamos prekes ar paslaugos naudojant reprezentacinems i5laidoms skirtas le5as;
33.3. yra tik konkretus tiekejas, kuris gali patiekti reikalingas prekes, suteikti paslaugas ar

atlikti darbus ir nera jokios kitos priimtinos aliernutyror (pirkimo tikslas yra sukurti arba isigytiunikalq meno kririni ar menini atlikim4; konkurencijor n..u del techniniq prieZasdiq; del i5imtiniq
teisiq, iskaitant intelektines nuosavybds teis6s, apsaugos).

33.4. pirkim4 bltina atlikti ypad skubiai. Sios aplinkybes negali priklausyti nuo
Perkanciosios organizacijos delsirno arba neveiklumo:

33.5. perkamos Perkandiosios organizacijos riarbuotojams reikalingos mokymo ir
konf-erencijq paslaugos ;

33.6. perkamos keleiviq perveZimo, nakvynes ir kitos su tarnybine komandiruote susijusios
paslaugos, kai jos isigyjamos iS tiesioginio paslaugos teikejo.

33.7. perkami maisto produktai (sudaroma sutartis del jq tiekimo), kai jie lsigyjami iS
trumposios maisto tiekimo grandines.

33.8. perkamos auk5to meistriSkumo sporto treniruodiq stovyklq, vykstandiq kitoje
valstybeje nareje ar trediojoje Salyje, paslaugos ir kitos paslaugos iportininkams, kurie atstovauja
Lietuvos Respublikai auk5to meistri5kumo sporto var{rbose, ka-i pas^laugq teikejQ parenka renginio
organizatorius;

34. Atliekant maZos vertds pirkim4 neskelbiamos
Lodliu arba ra5tu.

apklausos bldu, tiekejai apklausiami

35. MaZos vertes pirkimo, atliekamo neskelbiamos apklausos budu, atveju turi brjti
rengiami 5ie pirkimo ir su pirkimu susijE dokumentai:

35.1. kai pirkimas atliekamas ZodZiu:
35' 1.1 . Inicijavimo paraiSka, rengiama Pirkimq valdymo sistemos priemonemis;
35.1.2. Apklausos paLyma (iSskyrus atvejus, kai Apra5o 33 punkte nustatytais atvejais,

apklausiamas vienas tiekejas), rengiama uZpildant Pirkimq valdymo sistemoje .runii4 Apklausos
paLymq;

35.1.3. pirkimo sutarties projektas (eigu sutartis sudaroma rastu);
35.1.4. kiti pirkimo dokumentai.
35.2. kai pirkimas atliekamas ra5tu:
35.2.1. Inicijavimo parai5ka, rengiama Pirkimq valdymo sistemos priemonemis;
35.2.2' Apklausos paZyma, rengiama uZpildant Pirkimq valdymo sistemoje esandi4

Apklausos paZymos fotm4 (iSskyrus atvejus, kai Apra5o 33 punkte nustatytais atvejais, apklausiamas
vienas tiekejas);

35.2.3- kvietimas tiekOjams pateikti pasirllym4 (pirkimo s4lygos);
35.2.4. pirkimo objekto technine specifikacija;
35.2.5. pirkimo sutarties projektas;
35.2.6. kiti pirkimo dokumentai (pirkimo dokumentq paai5kinimai, prane5imai tiekejams,

prasyrnas tiekcjui pagristi neiprastai maZ4 pasi[lymo kain4 (de,ybq atveju - galuting kain4) ir kiti
dokumentai, kuriuos pagal pirkirnus reglarnentuojandiq teises atq reltaturi--rr., bfitina farengti
ra5ru).

36- Kai maZos vertds pirkimas atliekamas neskelbiamos apklausos btdu, tiekejams turi blti
pateikiama 5i informacija:

36'1. pageidaujamos pirkimo objekto savybes ir svarbiausios pirkimo sutarties s4lygos;
36.2. pagal koki kriterijq bus i5renkamas ekonomi5kai naudingiausias puri-uty1nur.

Pasirenkamas vienas i5 Viesriq pirkimq lstatymo 55 straipsnio 1 dalyje nustatytq-pasitlyrno vertinimo
kriterijq;

36.3. kokias savo si[lomq prekiq, paslaugq ar darbq charakteristikas turi nurodyti tiekejas,
kokiomis priemonemis ir iki kada jis turi pateikti pasillym4;

36.4. kaip bus informuojamas apklausiamas tiekejas apie sprendimE sudaryti pirkimo sutart!.
37. Apklausiant ZodZiu su tiekejais bendraujama telefonu, tiesibgiai ir.i.yUor vietoje,

vertinama internete tiekejq skelbiama informacija apie prekiq, paslaugq ar dar6q kain4.
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38. Apklausiant ra5ru kvietimas tiekejams pateikiamas elektroniniu pa5tu ar CVp IS
priemondmis, nustadius proting4 termin4 pasillymams pateikti. Pasillymus ra5tugali b[ti pra5oma
pateikti elektroniniu paStu, cvP IS priemonemis. Tame padiame pirkime dalyvaujantys tiekejai turi
bfiti apklausiami ta padia forma. Jeigu kvietimas tiekejams pateikiamas elektroniniu pastu, kartu su
kitais pirkimo dokumentais turi blti saugomas elektioninio tuiSt o iSrasas, pawirtinintis, kuriems
tiekej ams buvo i5siqstas kvietimas.

39' Pirkimq organizatorius pirkimus, vadovaujantis Vie5qjq pirkimq istatymo 82 straipsniu,
vykdo CPO LT elektroninio katalogo priemonemis.

VI SKYRIUS
CENTRAI,IZUOTU PIRKIMU VYKDYMO YPATUMAI

40. PasiraSydamos Sutartis su Visagino CPO, Perkandiosios organizacijos paveda Visagino
cPo atlikti centralizuotq prekiq, paslaugq irlar darbq pirkimq procedlras.

41. Atlikdama pirkimo proced[ras Visagino CpO:
41.1. esant poreikiui, konsultuoja Perkandi4sias organizacijas del pirkimo proced[ry,

pirkimo objekto technines specifikacijos, tiekejams keiiamq pusulini..ro pagrindq uei kvalirrtacijos
reikalavimq, pirkimo sutarties sQlygtl ir kitq firkimui attikii reikatingq doiumenq parengimo bei
Pirkimq valdymo sistemoje patalpinimo, o taip pat ir kitais darbo su pirkimq valdymo sistema
susijusiais klausimais;

41.2. atlieka pirkimo proced[ras iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo;
41.3. paskelbia laimejusio dalyvio pasirllym4, surdarytE (-as) pirkimo sutarti (-ir),

preliminariqf 4 sutarti ir jq pakeitimus CVP IS, kaip n,,rnutytu Vie5qjq pirkimqistatymo g6 straipsnio
9 dalyje.

42. Perkandioji organizaclja, siekdama inicijuoti pirkimo procedfiras, ApraSo 22 punkte
nustatyta tvarka, Pirkimq valdymo sistemos priemondmis Visagino -pO pateikia uZpitaytq ir Sios
Perkanciosios organizacijos vadovo ar jo lgalioto asmens patvirtint4 Inicryavimo puruist4. Visagino
CPo pirkimo procedfiras pradeda tik tuornet, kai yra pateikta visa Inicijavimo parai-skoje reikalaujima
informacija.

43. fvertinusi Inicijavimo paraiSk4 bei prie jos pridetus dokumentus ir nustadiusi, kad
pateikta informacija neatitinka Vie5qlq pirkimq istatymo u. tiq teises aktq reikalavimq arba yra kitq
esminiq pateiktos informacijos netikslumq, Visagino CPO ne veliau kaip per 5 darbo di.nu, 

-grqLina

Inicijavimo parai5k4 patikslinti Perkandiajai organizacijai, nurodydama, kokie netikslumai ar
prieStaravimai (toliau - pastabos) yra taisytini. Esant poreikiui, Visagino Cpo arba perkandioji
organizacija organizuoja susitikim q aptarti nurodytas pastabas.

44. Petkandioji organizaclja, ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo pastabq gavimo dienos,
Pirkimq valdymo sistemoje patikslina Inicijavimo paiaiskE ir Perkandiosios organizacl.ios vadovo arjo igalioto asmens patvirtintq Inicijavimo parai5k4 takartotinai pateikia Visagino CpO.

45. Inicijavimo parai5ka ir susijg dokumentai (jeigu reikia, papillymai ir patikslinimai),
Visagino CPO turi blti pateikti ne veliau kaip prie5:

45.1 . 120 kalendoriniq dienq iki planuojamo pirkimo sutarties pasiraSymo, kai pagal Viesqiq
pirkimq !statymo nuostatas turi b[ti atliekamas tarptautinis pirkimas;

45.2. 90 kalendoriniq dicnq iki planuojamo pirkimo sutarties pasira5yrno, kai pagal Vie5qjq
pirkimq jstatymo nuostatas turi blti atriekamas supapiastintas pirkimas;

45.3. 40 kalendoriniq dienq iki planuojamo pirkimo sutarties pasira5ymo, kai pagal Vie5rjq
pirkimq istatymo ir MaZos vertes pirkimq tvarkos up.uso nuostatas turi blti atiiekamas sup-aprastints
maZos vertds pirkimas skelbiamos apklausos bldu.

46. ApraSo 45 punkte numafyti terminai netaikomi, kai
pirkimo procedtras, nesilaikant pirkimq valdyrno sistemoje
inicijavimo datq. visagino cpo kiekvienu atveju turi teisE lvertinti
dat4.

Perkandioj i or ganizacija inicijuoj a
numatytq planuojamo pirkimo

ir nustatyti tokio pirkimo pradZios
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47. Jeigu del nenumatytq aplinkybiq iSkyla poreikis ypad skubiai vykdyti pirkim4,
Perkaniioji organizacr.;a apie tokio pirkimo vykdymq rastu ir Pirkimo vatdymo sistemos iriemonemisinformuoja Visagino CPO. Tokiu atveju Inicijavimo paraiSka gali buti put.ikiu-* neaisiZvelgiant iApraso 45 punkte nurodyrus terminus. Vie5qiq pirkimq israfyme numatytais atvejais, kai pirkimas
gali blti vykdomas skubiai, nenumatytas aplinkybes, del-kuriqarsirado poieikis vykdyti tokipirkim4,
5i Perkandioj i organizacij a nurodo Inicij avimo parai skoj e.

48' Visagino CPO gali atsisakyti atlikti pirkimE, jeigu Inicijavimo paraiSkoje pateikta
informacija neatitinka Vieiqlq pirkimq istatymo ar kiq teises aktq reikalavimq. tollu utr.iu Visagino
CPO Pirkimq valdymo sistemoje grqLinalnicijavimo parai5k4 Perkandiaja i organizacijai, nurodyaima
tokio sprendimo motyvus.

49. Per ApraSe nustatyt4 termin4 negavus visos tinkamam pirkimo vykdymui b[tinos
informacijos, arba paaiSkejus, kad pateikta informacija neatitinka Viesq1q pirkimq lstatymo ar kiq
teises aktq reikalavimq, yra neteisetair lar neteisinga, visagino Cpo turiteisg grqzintiinicijavimo
paraisk4 Perkandiajai organizacijai, sustabdyti pirkimo p.o"idflras, nukelti jq terminus ar nutraukti
pirkimo proced[ras.

50. Perkaniioji organizacija kiekvienam pirkimui turi paskirti bei Inicijavimo paraiSkoje
nurodyti atsakingq darbuotoj4, kuris gerai iSmano pirkimo objekta irkuris, prireikus, galetqdalyvauti
pirkimo procedDrose eksperto / Komisijos nario teisdmis, turetq teisg keisti, tikslinti Inicijavimo
paraiskoje (su ja pateikiamuose dokumentuose) nurodyt4 informacijq, duomenis ir pritarti
atliekamiems koregavimams (toliau - Atsakingas darbuoiojas). Atsakingas darbuotojas pirkimo
vykdymo metu teikia eksperting iSvad4 del Komisijos ar il.ti-q orgaiizatoriaus suformuluotq
klausimq, susijusiq su pirkimo procedury vykdymu.

51. Jeigu pirkime pasiDlymai yra vertinami pagal kainos ar s4naudq ir kokybes santyki ir
pasirinktos vertinti pasillymo technines charakteristikos nera kiekybisiai lveninamos, ferfandio.li
orgaliTaiia turi pasillyti pagal pirkimo pobrldi reikaling4 ekspertq skaidiq, kurie atliks ekspertini
techninio pasi[lymo vertinim4.

52' Komisijai ar Pirkimq organizatoriui atlikus pirkimo procedriras, pirkimo s4lygos,
Komisijos protokolas, kuriuo buvo nustatytas laimetojas, arba Apklausos pahyma, laimeiojo
pasifilyrnas, pirkimo sutarties projektas ir kiti pirkimo sutarries sudarymui ieilalingi pirkimo
dokumentai ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo laimdtojo nustatymo dienos perduodami pirkimq
valdymo sistemos priemonemis Perkanciajai organizacijai,lei nera gauta preteniijq ar ie5kiniq.

53. Perkandioji organizacija, sudariusi pirkimo sutarti, ne veliau kaip per 3 darbo dienas
nuo pirkimo sutarties sudarymo, pasiraSytq pirkimo sutart! ir pakeitimus, naudodamasi dokumentq ir
irasq dokumentq valdymo sistema ,,Kontora" arba Pirkimq ,uldy*o sisiemos priemondmis pateikia
Visagino CPO. Visagino CPo, naudodamasi Perkandiqjq organizacijq suteikta naudotojo teise CVp
IS paskyroje, paskelbia laimejusio dalyvio pasi[lymq, *Auryta pirkimo sutarti, preliminariEj4 sutartiir Siq sutardiq pakeitimus CVP IS priernonemis, viesq;q pirlimq lstatymo 86 straipsnio"g dalyje
nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
SUTARCIU VYKDYMAS

54. Pirkimq iniciatorius, vadovaudamasis pirkimus reglamentuojandiq teises aktq
reikalavimais ir pirkimo sutarties nuostatomis, atli&a pirkimo lutarties 

-vykdymo 
kontrolg,

tikrindamas i r priZilredamas :

54.1. kieki ir kokybg;
54.2. kain4 ir lkainius;
54.3. mokejimus;
54.4. isipareigojirnq vykdymo terminus;
54.5. subtiekim4;
54.6. taikytinas netesybas;
54.7. pakeitimus;



l0
54.8. galiojim4 ir nutraukim4.
55. Pirkimq sutardiq vykdymo kontrole pasibaigia:
55. I . pirkimo sutarties Salims lvykdZius sutartinius isipareigojimus;
55.2. gavus teismo sprendimq del sutarties privalomo nutraukimo;
55'3' nutraukus pirkimo sutart! Saliq tarpusivio susitarimu, vienos iS Saliq sprendimu.56' Pirkimq iniciatorius nedelsiant informuoja savo vadovq apie'pirkimo sutarties

neivykdym q arba netinkamE ivykdymq.
57. Perkandiosios organizacijos vadovo paskirtas darbuotojas ne veliau kaip per 3 darbo

dienas nuo pirkimo sutarties vykdyrno kontroles pabaigos, naudojantis CVp IS priemondmis, skelbia
apie pirkimo sutarties neivykdym 4 arba netinkama 1r,ytaym4, kaip tai numatyta Viesqjq pirkimq
istatyme.

VIII SKYRIUS
PRETENZIJV TR GINEU NAGRINEJIMO TVARKA

58' Visagino CPO gautas pretenzijas del jos atliekamq pirkimq proced[ry nagrineja ir
sprendim4 del gautos pretenzijos priima Visagino CPb sudaryta vieSojo pir[mo tomisla,-rykdanti
pirkimo procedlras. Perkandioji organizacija gautas pretenzijas del jos atiiekamq pirkimq procedury
nagrineja ir sprendirn4 del gautos pretenzijos priima Perkan8iosios 

"organizacijor 
pi.H.a vykdantys

asmenys.
59' Pretenzijos nagrinejamos ir gindai sprendZiami laikantis Viesqjq pirkimq istatyme irkituose teis6s akruose nustatytos tvarkos bei reikaravimq.

IX SKYRIUS
CVP IS ADMINISTRAVIMAS

60. CVP IS administratoriaus funkcijas gali atlikti Visagino CpO ir perkandiqjq
organizacijq vadovq paskirti asmenys.

6l ' Perkandioji organizacija privalo suteikti Visagino CpO atstovui CVp IS
administratoriaus funkcij as.

62. CVP IS administratoriai ir CVP IS naudotojai, naudodamiesi CVp IS, turi vadovautis
Naudojimosi centrine vieSqiq pirkimq informacine sisiema taisyklemis, patvirtintomis vie5qjqpirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodhio 28 d. lsakymu Nr. rs-isl ,,Del naudojimJsi
centrine vi esqiq p irkimq informac ine s i sterna tai sykliq patvirtinimo,..

X SKYRIUS
BAIGIA MOSIOS NUOSTATOS

63. Planavimo ir pasirengimo pirkimams dokumentai, pirkimo dokumentai, Inicijavimo
paraiskos, pasifilymai beijq nagrinejimo ir vertinimo dokumentai, Komisijos sprendimq priJmimo,
derybq, dialogo ar kiti protokolai, susiraSinejimo su tiekejais dokumentai,"Apkiausos pazymos, kiti
su pirkimu susijg dokumentai, preliminariosios pirkimo suiartys, pirkimo sutartys, jq pakeiiimai ir sujq vykdymu susijg dokumentai saugomi viesqjq pirkimq 

-lstatymo 
nustatyia tvarka. Komisijos

protokolai pasiraSomi, registruojami ir saugomi rirti-q ,utoyrno sistemojelei nenustatyta kitaip.
Atsiradus nenumatytoms aplinkybems ar del kiq prieZasliq negalint Komisrjos protokolo pasira5yti
Sioje sistemoje' Komisijos sprendimu jie gali- buti pasira5omi popierinio dokumento forma ar
elektroniniu para5u. Tokiu atveju pasira5yti protokolai ruri blti uZregiitruojami ir saugojami pirkimq
valdymo sistemoje.

64. SusipaZinti su informacija, susijusia su pasillymq nagrinejimu, aiskinimu, vertinimu irpalyginimu, gali tik Komisijos pinnininkas ir nariai, eiitimq irgaiizatonus, ekspertai, Vie5qiq
pirkirnq tarnybos ir kiq kontroliuojandiq institucurl atstovai, Viiagino CpO bei perkandiosios



ll
organizacijos vadovas ir jo igalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, turindios toki4 teisg pagal
Lietuvos Respublikos istatymus.

65. Komisijos pirmininkas ir nariai, Pirkimq organizatorius, Pirkimq iniciatorius, ekspertas,
stebetojas ir kiti asmenys, dalyvaujantys pirkimo procedurose ar galintys daryti itak4 jos rezultatams,
savo funkcijas pradeda vykdyti tik po to, kai pasira5o VieSqjq piikimrltarnyLostarru su Vyriausiqia
tarnybines etikos komisija nustatytos formos ne5ali5kumo deklaiacrjE (toliau - Ne5ali5kumo
deklaracija) ir ApraSo priede nustatytos formos konhdencialumo pasiZadejim4 (toliau
Konfidencialumo pasiZadejimas). Ne5aliSkumo deklaracijos ir Konfidenciatuml pasiiadejimai
pasiraSomi, registruojarni ir saugojami tam skirtame registre Pirkimq valdymo ,iste-oil leinenustatyta kitaip. Atsiradus nenumatytoms aplinkybdms ar del kiq prieZaidiq negalint Ne5ali5kumo
deklaracijos ir Konfidencialumo pasiZadejirno pasira5yti Pirkimq valdymo sistemo;e, jie gali bfiti
pasirasomi popierinio dokumento forma ar elektroniniu parasu ir turi b[ti uZregistruojami paskirto
darbuotojo bei saugojami Pirkimq valdymo sistemoje. Uz Siame Apraso punkte nurodyq dokumentq
pasirasym4 ir pateikim4 laiku yra atsakingi juos pasirasantys asmenys.

66. Perkantiosios organizacijos paskirti ekspertai, Komisijos pirmininkas ir nariai, pirkimq
organizatorius, Pirkimq iniciatorius, stebetojai, kiti asmenys, dalyvaujantys pirkimo procedlrose ar
galintys daryti ltakq jos rezultatams, pradeda vykdyti savo pareiga.s tik po to, kai yra tinkamai
deklaravg it I ar patiksling privadius interesus pagal Lietuvos RispuUtitos vlesqq ir privadiq interesq
derinimo istatym4. UZ Siame Apra5o punkte nurodytos deklarac'ijos pateikimi ir lir rikslinim4 yra
atsakingi viesuosius ir privadius interesus deklaruojantys asmenys.

67' Perkandioji organizacija, Komisijos pirmininkas ir nariai, Pirkimq organizatorius,
Pirkimq iniciatorius, ekspertai ir kiti asmenys negali tretiesiems asmenims atskleisti iS tiite.lq gautos
informacijos, kuriq jie nurode kaip konfidencialiq. Konfidencialia nelaikoma tokia inrormaciil, m.i
yra viesai Zinoma arba vie5a pagal vie5uosius pirkimus reglamennrojandiq teises aktq reikalari-rrr.

6t3' Pasikeitus Apra5e nurodytiems teisds aktams, taikomos aktualios jq redakcijos ar
pakeist4 teisinj reguliavim4 nustatantis teises aktas.



12

Centralizuotq ir decentralizuotq viesqlq
pirkimq vykdymo ir vidaus kontroles
Visagino savivaldybeje fvarkos apra5o
priedas

(Konfi dencialumo pasiZadejimo forma)

(perkaniios ios organizacij os pavadinimas)

(asmens vardas ir pavardd, pareigos)

KONFIDENCIALUMO PASIZADEJIMAS

d.I'11 .20

Visaginas

BIdamas
(pareig4 pavadinimas)

L PasiZadu:
I ' I ' saugoti ir tik istatymq ir kitq teises aktq nustatytais tikslais ir tvarka naudoti vis4 su pirkimu

susijusi4 informacij4, kuri man taps Zinoma, atliekant
(pareigry pavadinimas)

tokiu btdu, kad tretieji asmenys neturetq galimybes su

pareigas;

1.2. man patiketus dokumentus saugoti
jais susipaZinti ar pasinaudoti;

1'3' neteikti tretiesiems asmenims informacijos, kurios atskleidimas priestarautq Viesqjqpirkimq istatymo reikalavimams, visuomenes interes i^i u, puLerstq teisetus vie5uosiuose pirkimuose
dalyvauj andiq tiekeiq i r (arba) perkand i osi os organ i zacij os interesus ;

1.4. nepasilikti jokiq man paterkrq dokumentq topilq.
2' Man Zinotna, kad su pirkinru susijusiq infoirnaiij4, turi4 Viesqyq pirkimq lstatymo ir kiq sujo igyvendinimu susijusiq teises akttl nuostatos numaro teikti piikimo frlteaurose dalyvaujandioms

arba nedalyvaujandioms Salims, galesiu teikti tik jpareigoras pirkimo komisijos ar perkandiosios
organizacijos vadovo ar jo lgalioto asmens. Konfidenciali4 informacij4 galesiu atskleisti tik Lietuvos
Respublikos istatymq nustatytais atvejais.

3. Man i5aiSkinta, kad konfidenciali4 informaciiq sudaro:
3'l' informacija, kurios konfidencialum4 nrrodi tiekejas ir jos atskleidimas nera privalomas

pagal Lietuvos Respublikos teises aktus.

. 3'2' visa ,, pirki*, susijusi informacrla ir dokumentai, kuriuos Viesqjq pirkimq istatymo irkiq su jo igyvendinimu susijusiq teises akq nuostatos nenumato teikti pirkimo procedlrose
dalyvauj andioms arba nedalyvauj andioms Salims;

3'3' informacija, jeigu jos atskleidimas prie5tarautq Vie5qlq pirkimq lstatymo reikalavimams,
visuomenes interesams ar-paZeistq teisetus viesuosiuose pirkimuose dalyvaujandiq tiekejq ir (arba)
perkandiosios organizacijos interesus arba trukdytq uZtikrinti s4Zining4 tlnmrencla.

4' Esu ispetas, kad, paZeidgs 5i pasiZadejimq, turesiu atlyginti- perkandiajai organizacijai ir
tiekejams padarytus nuostol ius.

(paraias) (vardas ir pavarde)
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