1 priedas
TVIRTINU
Klaipėdos „Versmės“
progimnazijos direktorius
____________________
(vardas pavardė)
________________________
(parašas)
________________________
(data)

KLAIPĖDOS „VERSMĖS“ PROGIMNAZIJA
PARAIŠKA
______________
Prašau skirti lėšų šioms prekėms įsigyti iš:

(data)

Nr.
1.
2.
3.
4.

Kriterijus
Pirkimo objekto pavadinimas
Nuoroda į Pirkimo planą
BVPŽ kodas
Maksimali planuojama sudaryti sutarties vertė be PVM,
Eur
5. Numatoma pirkimo sutarties trukmė, atsižvelgiant į visus
galimus pratęsimus
6. Reikalavimai tiekėjams
7. Pasiūlymų vertinimo kriterijai
8. Siūlomų kviesti tiekėjų sąrašo pagrindimas (jeigu apie
pirkimą nebus skelbiama)
9. Pirkimo vykdymas per CPO ( punktas netaikomas, jeigu
vykdomas neskelbiamas pirkimas, kurio maksimali
planuojamos sudaryti sutarties vertė iki 9999,99 Eur. be
PVM)
10. Pirkimo vykdytojas
(pirkimo organizatoriaus
pareigos)

(parašas)

Reikšmė

Pirkimas vykdomas per CPO
Pirkimas nebus vykdomas per CPO
(pagrindimas)

(vardas ir pavardė)

2 priedas
KLAIPĖDOS „VERSMĖS" PROGIMNAZIJA
TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA
Pirkimo objekto pavadinimas ir trumpas aprašymas:
.............................................................................................................................................................................
Pirkimų
organizatorius:

....................................................... Komisija:
(vardas, pavardė)

..................................................
..................................................
..................................................
(vardas, pavardė)

Tiekėjai apklausti raštu ar žodžiu.
Apklausti tiekėjai:
Eil.
Pavadinimas
Nr.

Adresas, telefonas, faksas ir pan.

Siūlymą pateikusio asmens pareigos,
vardas, pavardė

Tiekėjų siūlymai:
Eil.Nr.

Tiekėjo pavadinimas

Siūlymo
data

Pasiūlymo charakteristika

Tinkamiausiu pripažintas tiekėjas: .......................................................................................................................................
(tiekėjo pavadinimas ir siūlymo numeris)

Jeigu įvertinti mažiau nei 3 tiekėjų siūlymai, to priežastys:
...............................................................................................................................................................................
Pažymą parengė (pirkimų organizatorius, komisijos pirmininkas):
...................................................
(pareigos)

...................................................

........................

......................

...................................................

........................

......................

(vardas, pavardė)

(parašas, data)

SPRENDIMĄ TVIRTINU:
...................................................
(pareigos)

(vardas, pavardė)

(parašas, data)

KLAIPĖDOS „VERSMĖS“ PROGIMNAZIJOS
20_____ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS
Eil
Nr

1
2
3

Pirkimo
objektas

Pirkimo
vykdytojas

Prekės
Vertė
Eur.

Paslaugos
vertė
Eur.

Darbai
vertė Eur.

BVPŽ
kodas

Pirkimo
būdas

Pirkimo
būdo
pasirinki
mas

Laimėjęs
dalyvis

Laimėjusio
dalyvio
pasirinkimo
priežastis

3 priedas

Sąskaitos,
sutarties
data

Sąskaitos,
sutarties
numeris

4 priedas
TVIRTINU
Klaipėdos „Versmės“
progimnazijos direktorius
____________________
(vardas pavardė)
________________________
(parašas)
________________________
(data)

KLAIPĖDOS „VERSMĖS“ PROGIMNAZIJOS
NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
PLANAS 20____METAIS
20___ M. NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS
Eil.
Prekės,
Prekės,
Planuojama Preliminari
Pirkimo
Preliminarus pirkimo būdas
Nr. paslaugos ar
paslaugos ar
viešojo
pirkimo
iniciatorius
(Pirkimų
darbų
darbų kodas
pirkimo
procedūrų
administratorius)
pavadinimas pagal Bendrąjį
vertė
trukmė
viešųjų
(Eur. su
pirkimų
PVM)
žodyną
(BVPŽ)
PREKĖS
PASLAUGOS
DARBAI

______________________

______________

(už pirkimų planavimą, organizavimą
(parašas)
ir organizavimo priežiūrą atsakingo asmens pareigos)

_______________________

(vardas, pavardė)

5 priedas

KLAIPĖDOS „VERSMĖS“ PROGIMNAZIJA
.....................................................
KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS
20

m.

Klaipėda

d. Nr.

Aš, ..............................................
1. Pasižadu:
1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą su pirkimu
susijusią informaciją, kuri man taps žinoma;
1.2. man patikėtus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais
susipažinti ar pasinaudoti;
1.3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų.
2. Man žinoma, kad su pirkimu susijusią informaciją, kurią Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su jo
įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos numato teikti pirkimo procedūrose dalyvaujančioms arba
nedalyvaujančioms šalims, galėsiu teikti tik įpareigotas pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos
vadovo ar jo įgalioto asmens. Konfidencialią informaciją galėsiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatytais atvejais.
3. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:
3.1. informacija, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas ir jos atskleidimas nėra privalomas pagal
Lietuvos Respublikos teisės aktus;
3.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su jo
įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos nenumato teikti pirkimo procedūrose dalyvaujančioms arba
nedalyvaujančioms šalims;
3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių
komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.
4. Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti perkančiajai organizacijai ir tiekėjams
padarytus nuostolius.
_________________

____________________

6 priedas
KLAIPĖDOS „VERSMĖS“ PROGIMNAZIJA
..................................................

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA
20

m.
Klaipėda

d. Nr.

Būdamas komisijos narius , pasižadu:
1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų tiekėjų lygiateisiškumo,
nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti man pavestas pareigas
(užduotis).
2. Nedelsdamas raštu pranešti perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto (toliau kartu –
pirkimo vykdytojas) vadovui ar jo įgaliotajam atstovui apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą,
paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių:
2.1. pirkimo procedūrose kaip tiekėjas dalyvauja man artimas asmuo arba juridinis asmuo, kuriam
vadovauja toks asmuo;
2.2. aš arba man artimas asmuo:
2.2.1. esu (yra) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens valdymo organų narys;
2.2.2. turiu(-i) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens įstatinio kapitalo dalį arba turtinį
įnašą jame;
2.2.3. gaunu(-a) iš pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens bet kokios rūšies pajamų;
2.3. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų.
3. Man išaiškinta, kad:
3.1. man artimi asmenys yra: sutuoktinis, mano ir mano sutuoktinio tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai),
broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai;
3.2. pirkimo vykdytojui gavus pagrįstos informacijos apie tai, kad galiu būti patekęs į intereso konflikto
situaciją ir nenusišalinau nuo su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo, pirkimo vykdytojo vadovas
ar jo įgaliotasis atstovas sustabdo mano dalyvavimą su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo
procese ar jo stebėjime ir atlieka mano su pirkimu susijusios veiklos patikrinimą. Pirkimo vykdytojas, nustatęs,
kad patekau į interesų konflikto situaciją, pašalina mane iš su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų
priėmimo proceso ar jo stebėjimo. Jei nustatoma, kad į interesų konflikto situaciją patekau atlikdamas stebėtojo
funkcijas, pirkimo vykdytojas apie mano atžvilgiu priimtą sprendimą informuoja instituciją ar įstaigą,
įgaliojusią mane stebėtojo teisėmis dalyvauti viešojo pirkimo komisijos posėdžiuose;
3.3. turiu užpildyti privačių interesų deklaraciją, kaip tai numato Lietuvos Respublikos viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.
____________________

____________________

