
TELSIU LopSELIo - DARZELIo ,,MASTIS"

DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL IsrArcos vrnSql.nT rrni<rrvrrl oRGANIZAVIMo rvARKos ^Lpnq.So

PAPILDYMO IR PIRKIMU INICIATORIAUS SKYRIMO

2022m. vasario 2 d. Nr. V- /0
telsiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq istatymo Nr. I-1491 pakeitimo

istatymo 2017-05-02 Nr. XIII-327 (galiojanti suvestine redakcija nuo 2019-06-II) 25 ir 37

straipsniais,

1. p a p i I d a u ,,Tel5iq lop5elio-darZelio ,,Mastis" vie5qjq pirkimq organizavimo tvarkos

apraS4" naujos redakcijos 2 skyriumi ,,MaZos vertes pirkimq organizavimo tvarka" ir 3 skyriumi

,,Pirkimo dokumentq tvirtinimas ir pirkimo procedurq vykdymas".

l.l.Skelbiu negaliojandiu direktoriaus isakymu 2017-07-03 Nr. V-33 patvirtinto Tel5iq

loplelio-darZelio Mastis Viesqjq pirkimq organizavimo tvarkos apra5o II dali ,,Pirkimq
planavimas ir organizavimas" ir III dali ,,Pirkimo dokumentq tvirtinimas ir pirkimo proced0ry

vykdymas".
I.2.ke i d i u Vie3qjg pirkimq organizavimo tvarkos apraSo 14 punkt4 ir i5destau taip:

14. ,,Pirkimo orgarizatorius, Komisijos nariai, sekretorius, ekspertai, stebetojai prie5

pradedami darbq turi pasira5yti Nesali5kumo deklaracij4 (forma patvirtinta Vie5qjq pirkimq

tamybos direktoriaus 2017 m. birZelio 23 d. isakymu Nr. 15-93 (VieSqjq pirkimq tarnybos

direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. isakymo Nr. 15-146 redakcija) ir Konfidencialumo

pasiZadejim4 (Apra5o I priedas). Komisijos sekretorius, pirkimo orgarrizatotius perduoda juos

saugoti perkandio sio s organizacij o s atsakingam darbuotoj ui. "
2. S k i r i u istaigos maZos vertes vie5qiq Pirkimq organizatoriumi:

Antanina Ignotiene, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padejeja, laikinai vykdanti

[kvedZio funkcijas.

3. S k i r i u istaigos maZos vertes viesqfqPirkimqiniciatoriumi:

Giedre Seputiene , direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nustatau

reikalingq prekiq

(projektfl.
4. P av e d upaskirtam Pirkimq

interesus Privadiq interesq registre

privadiq interesq derinimo istatymo

istaigos direktoriq.

5. Nurodau pagalapra5o 14 punkt4 paskirtus asmenis, atsakingus uZ vie5qjq pirkimq

organizavim4 ir vykdym4, patvirtinti Nesali5kumo deklaracij4 ir Konfidencialumo pasiZadejim4

ir perduoti juos saugoti nustatyta tvarka rastines administratoriui.

Giedrei Seputienei nurodyti poreiki vieSojo pirkimo bfdu igyti istaigai

ugdymui, paslaugq ar darbq ir (ar) prireikus parengti jq techning specifikacij4

organizatoriui ir Pirkimq iniciatoriui deklaruoti privadius

(PINREG) vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie5qjq ir

nustatyta tvarka ir apie Sios pareigos ivykdym4 informuoti

Direktore Danute Popovid



PATVIRTINTA
TelSiq lop5elio-darZelio -

,,Mastisoo direktoriaus
2017 m.liepos 3 d.

isakymu Nr. V-24
(Tel5iq lop5elio-darZelio,,Mastis"
direktoriaus
2022m. vasario 2 d.

isakymu Nr. V-10 (nauja redakcija)

TELSIV LorSELIo-DARZELIo (MASTIS" M.q.Zos vERTES nIRKIMV
ORGANIZAVIMO TVARKA

. TURINYS

. ]. BENDROSIOS NUOSTATOSV 
2. PIRKIMU PLANAVIMAS IR oRGANIZAVIMAS
3. PIRKIMO DOKUMENTU TVIRTINIMAS IR PIRKIMO PROCEDURU VYKDYMAS
4. PRIEDAI

1 . Konfidencialumo pasiZadejimo forma.

2. Pirkimo parai5kos - uZduoties forma.

3. Pasitrlymo forma.

4. Tiekejq apklausos paZymos forma.

5. Pirkimq registro Zurnalo forma.

6. Vie5qjrl pirkimq plano forma.

\-,



I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tel5iq lop5elio-darZelio ,,Mastis" (toliau - Perkandioji organizacija) vieSqjq pirkimq
organizavimo tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) nustato viesqjq pirkimq organizavimo ir
atlikimo tvark4 Perkandioj oje or ganizacij oj e.

2. Atlikdama pirkimus ir vykdydama pirkimo sutartis Perkandioji organizacija
vadovaujasi Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq istatymu (toliau - VPD, galiojandia
suvestine, jo igyvendinamaisiais teises aktais, kitais istatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimais, Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus isakymais ir Perkandiosios
or ganizacijos priimtais teises aktais.

3. Pagrindines Siame apra5e vartojamos s4vokos:
MaZos vertOs pirkimas - tai:
1) supaprastintas pirkimas, kai prekiq aq paslaugq pirkimo numatoma verte yra maZesne

kaip 58 000 Eur (penkiasde5imt a5tuoni tfkstandiai eurq) (be pridetines vertes mokesdio (toliau
- PVM), o darbq pirkimo numatoma verte maZesne kaip 145 000 Ern (Simtas keturiasde5imt
penki t[kstandiai eurq) (be PVM);

2) supaprastintas pirkimas, atliekamas toms atskiroms pirkimo dalims, kuriq bendra
verte yra maZesne kaip 58 000 Eur (penkiasde5imt a5tuoni tukstandiasi eury) @e PVM) to
paties tipo prekiq ar paslaugq sutardiq vert€s, o perkant darbus - maZesne kaip 145 000 Eur
(Simtas keturiasde5imt penki tlkstandiai eurq) (be PVM). Jeigu numatoma pirkimo verte yra
lygi tarptautinio pirkimo vertes ribai arba j4 vir5ija, perkandioji orgartizacija uZtikrina, kad
bendra daliq verte, atliekant maZos vertes ir kitq supaprastintq pirkimq proceduros, b[tq ne
didesnes kaip 20 procentq bendros visq pirkimo daliq vertes.

MaZos vertds pirkimq tvarkos apraSas (toliau - MVPA) - dokumentas, parengtas
vadovaujantis Vie5qjq pirkimq istatymu, nustatantis prekiq, paslaugq ir darbq maZos vertds
pirkimq (toliau - pirkimai) bUdus ir jq procedflry atlikimo tvark4.

Numatoma pirkimo vert6 (toliau - pirkimo verte) - perkandiosios organizacijos
numatomq sudaryti pirkimo sutarties verte, apskaidiuota vadovaujantis Vie5qjq pirkimq
istatymo 5 straipsniu ir Numatomo vie5ojo pirkimo ir pirkimo vertes skaidiavimo metodika,
patvirtinta Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. isakymu Nr. 15-94
(toliau metodika). Pirkimo verte skaidiuojama itraukiant visas moketinas sumas
(nepriklausomai nuo finansavimo Saltinio) be PVM, iskaitant:

1) vertes, galindias atsirasti del pirkimo sutarties pasirinkimo ir atnaujinimo galimybiq;
2) prin4 ir (arba) kitq iSmokq kandidatams ar dalyviams vertg, kai jie numatomi pirkimo

dokumentuose.
Pirkimq iniciatorius - perkandiosios organizacijos valstybes tarnautojas ar darbuotojas

arba strukturinis padalinys, kuris nurode poreiki isigyti reikalingq prekiq, paslaugq arba darbq
ir kuris koordinuoj a (organizuoja) perkandiosios organizacijos sudarytose pirkimo sutartyse
numatytq isipareigojimq vykdym4, pristatymo (atlikimo, teikimo) terminq laikym4si, prekiq,
paslaugq ir darbq atitikti pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams,
taip pat inicijuoja ar teikia sillymus del pirkimo sutardiq pratgsimo, keitimo, nutraukimo,
teisiniq pasekmiq tiekejui, nevykdandiam ar netinkamai vykdandiam pirkimo sutartyje
nustatytus isipareigoj imus, taikymo.

Pirkimq organuatorius - Perkandiosios organizacijos vadovo paskirtas darbuotojas,
kuris perkandiosios organizacyos nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka maZos vertes pirkimus,
kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Vie5ojo pirkimo komisija.

Pirkimq organizavimas - Perkandiosios organizacijos vadovo veiksmai, kuriant
sistem4, apimandi4 atsakingq asmenq paskyrim4, jq funkcijq, teisiq, pareigq ir atsakomybes

nustatym4, kuria siekiama tinkamo pirkimq ir pirkimq sutardiq vykdymo, racionaliai naudojant
tam skirtas le5as ir Zmogi5kuosius i5teklius.

Pirkimq planas - perkandiosios organizacijos parengtas ir patvirtintas einamaisiais
biudZetiniais metais planuojamq vykdyti prekiq, paslaugq ir darbq pirkimq s4raSas.



Pirkimq suvestinO - perkandiosios orgarizacijos parengta informacija apie visus
biudZetiniais metais planuojamus vykdyi pirkimus, iskaitant maZos vertes pirkimus ir tuos,
kurie numaty'ti Vie5qjq pirkimq istatymo l0 straipsnyje (toliau - vidaus sandoriai). Si
informacija, i5skyrus maZos vertds pirkimus, kasmet ne veliau kaip iki kovo 15 dienos, o
patikslinus pirkimq plan4 - ne veliau kaip per 5 darbo dienas, turi b[ti paskelbta Centrineje
vie5qjq pirkimq informacineje sistemoje (toliau - CVP IS) ir papildomai gali buti paskelbta
perkandio sio s organizacij o s interneto tinklalapyj e.

Pirkimq Zurnalas perkandiosios organizacijos nustatytos formos dokumentas
(popieriuje ar skaitmenineje laikmenoje), skirtas registruoti perkandiosios organizacijos atliktus
pirkimus.

Ra5tu reiSkia bet koki4 informacijos i5rai5k4 LodLiais arba skaidiais, kuri4 galima
perskaityti, atgaminti ir perduoti. Sis terminas apima ir elektroninemis priemondmis perduot4 ir
saugom4 informacij4.

Rinkos tyrimas - kokybines ir kiekybines informacijos apie realiq bei potencialiq
prekiq, paslaugq ir darbq pasiUl4, jq tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ir atliekamus
darbus, uLimanq rinkos dali, kainas ir pan.) rinkimas, analize ir apibendrintq i5vadq rengimas,
skirtas sprendimams, susijusiems su pirkimais, priimti.

Tiek6jg apklausos paLyma perkandiosios organizacijos nustatytos formos
dokumentas, perkandiosios organizacijos vadovo nustatytais maZos vertes pirkimo atvejais
pildomas pirkimo organizatoriaus ir pagrindLiantis jo priimtq sprendimq atitikti VieSqjq
pirkimq istatymo ir kitq pirkimus reglamentuojandiq teises aktq reikalavimams.

Uit perkaniiosios organizacijos administravim4 Centrindje vielqjq pirkimq
informacin6je sistemoje atsakingas asmuo (toliau CVP IS administratorius)
perkandiosios organizacijos vadovo paskirtas perkandiosios organizacijos darbuotojas, turintis
teisg Centrineje vie5qjq pirkimq informacineje sistemoje (toliau - CVP IS) tvarkyti duomenis
apie perkandiqq organizacijq ir jos darbuotojus (pirkimq specialistus, ekspertus ir kt.).

Ait pirkimq organizavim4 ir organizavimo prieZiiir4 atsakingas asmuo
perkandiosios organizacijos vadovo paskirtas darbuotojas, atsakingas uZ pirkimq organizavimo
tvarkos nuo pirkimo planavimo iki pirkimo sutarties ivykdymo nustatym4 perkandiojoje
organizacijoje, perkandiosios organizacijos vidaus dokumentq, susijusiq su pirkimais,
paskelbim4, taip pat kitq perkandiosios organizacijos dokumentq, privalomq skelbti Vie5qiq
pirkimq istatyme nustatlta tvarka, paskelbimo prieZiflr4.

UZ pirkimq planavim4 atsakingas asmuo - perkandiosios organizacijos vadovo
paskirtas darbuotojas, atsakingas uZ biudZetiniais metais numatomq pirkti perkandiosios
organizacijos reikmems reikalingq darbq, prekiq ir paslaugq plano sudarym4 ir jo paskelbim4.

Ut pirkimq vykdym4 naudojantis centrinds perkaniiosios organizacijos
elektroniniu katalogu atsakingas asmuo - perkandiosios organizacijos vadovo paskirtas

darbuotojas, kuriam vie5oji istaiga Centrine projektq valdymo agentflra, atliekanti centrines
perkandiosios organizacijos (toliau - CPO) funkcijas, suteikia prisijungimo duomenis prie
elektroninio katalogo CPO.ltrM (toliau - CPO elektroninis katalogas).

Vie5asis pirkimas (toliau - pirkimas) - vienos ar daugiau perkandiqjq organizacqq
atliekamas prekiq, paslaugq ar darbq isigijimas su pasirinktu (pasirinktais) tiekeju (tiekejais)

sudarant vie5ojo pirkimo-pardavimo sutarti (sutartis), neatsiZvelgiantitai, ar prekds, paslaugos

ar darbu yra skirti vie5ajam tikslui.
Vie5ojo pirkimo dokumentai (toliau pirkimo dokumentai) perkandiosios

organizacijos pateikiami arba nurodomi dokumentai, kuriuose apra5omi ar nustatomi pirkimo
ar jo procedfiros elementai: skelbimas apie pirkim4, i5ankstinis informacinis skelbimas,

naudojamas kaip kvietimo dalyvauti pirkime priemone, technine specifikacija, apra5omasis

dokumentas, vie5ojo pirkimo-pardavimo sutarties projektas, vie5ojo pirkimo kandidatq ir
dalyviq dokumentq teikimo tvarka, informacija apie pirkime taikomus reikalavimus ir (arba)

kiti dokumentai, jq paai5kinimai (patikslinimai).



Vie5ojo pirkimo komisija (toliau - Komisija) - perkandiosios organizacijos vadovo
isakymu, vadovaujantis Vie5qjq pirkimq istatymo 19 straipsniu (atliekant projekto konkurs4 -
77 straipsniu) sudaryta komisija, kuri Vie5qjq pirkimq istatymo ir MVPA nustatyta tvarka
organizuoja ir atlieka perkandiosios organizacijos tarptautinius ir supaprastintus pirkimus.
Tarytautinius ir supaprastintus pirkimus atlieka nuolatine Komisija. Atskirais atvejais gali, o
atliekant projekto konkurs4 turi b[ti sudaroma Komisija konkrediam pirkimui atlikti. Tokia
Komisija veikia, kol atlieka pirkim4.

Vie5ojo pirkimo-pardavimo sutarties arba preliminariosios vie5ojo pirkimo-
pardavimo sutarties sudarymo atid€jimo terminas (toliau - atidejimo terminas) - pagal
Vie5qjq pirkimq istatymo reikalavimus nustatytas laikotarpis, kuris prasideda nuo prane5imo
apie sprendim4 nustatyti laimejusi vieSojo pirkimo pasiDlym4 i5siuntimo i5 perkandiosios
organizacijos suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos ir kuriam
pasibaigus sudaroma vie5ojo pirkimo-pardavimo sutartis arba preliminarioji vie5ojo pirkimo-
pardavimo sutartis.

Vie5ojo pirkimo pasifllymas (toliau - pasiDlymas) (ApraSo 3 priedas) - tiekejo ra5tu
pateikiamq dokumentq ir duomenq visuma ar Lodllt pateiktas sitlymas tiekti prekes, teikti
paslaugas ar atlikti darbus pagal perkandiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatltas
s4lygas.

Konfidencialumo pasiZad0jimas - vieSojo pirkimo komisijos nario, eksperto ar kito
asmens ra5yinis pasiZadejimas neteikti tretiesiems asmenims informacijos, kurios atskleidimas
prie5tarautq Sio istatymo reikalavimams, visuomends interesams ar paZeistq teisetus
vie5uosiuose pirkimuose dalyvaujandiq tiekejq ir (arba) perkandiosios organizacijos interesus.

Ne5ali5kumo deklaracija - vieSojo pirkimo komisijos nario ar eksperto arba kito
asmens parei5kimas ra5tu, kad jis ne5ali5kas tiekejams.

4. Kitos apra5e vartojamos s4vokos yra apibreLtos Vie5qjq pirkimq istatyme, kituose
pirkimus reglamentuoj andiuose teises aktuose.

5. Perkandioji organizacija, vykdydama pirkim4, siekia racionaliai naudoti tam skirtas
le5as, bei uZtikrinti, kad bltq laikomasi aplinkos apsaugos, socialines ir darbo teises

ipareigojimq vykdant pirkimo sutartis. Pirkimai atliekami laikantis lygiateisi5kumo,
nediskriminavimo, abipusio pripaZinimo, proporcingumo, skaidrumo principq.

6. MaZos vertes pirkimus atlieka Komisija ar Pirkimo organizatorius. Komisijos
pirmininku, jos nariais, pirkimo organizatoriais skiriami nepriekai5tingos reputacijos asmenys
Vie5qiq pirkimq istatymo nustatyta tvarka. Pirkimo iniciatoriaus parengtiems pirkimo
dokumentams ivertinti, pasiulymams nagrineti ir vertinti, kai reikia specialiq Ziniq, gali buti
pasitelkiami ekspertai (dalyko Linovai konsultuoti klausimu, kuriam reikia specialiq Lin\4, ar ji
ivertinti), nesantys Komisij os nariais.

7.l.Malos vertes pirkimus atlieka Komisija, kai:
7.I.1. prekiq, paslaugq ir darbq pirkimo sutarties verte vir5ija 15 000 eury be PVM;
7.2.Malos vertes pirkimus atlieka Pirkimo organizatorius, kai:
7.2.I. prekiq, paslaugq ir darbq pirkimo sutarties vertd nevir5ija 15 000 eury be PVM;
7.3. Pirkimo organizatorius, atlikdamas maZos vertes pirkim4:
7.3.1. gali kreiptis ir i I (vien4) tiekej4 LodLiu, kai pirkimo sutarties verte nevir5ija 5

000 eury be PVM;
7.3.2. kreipiasi i 2 (vien4) ar daugiau tiekejq ra5tu, kai pirkimo sutarties verte vir5ija 5

000 eury be PVM, bet nevir5ija 15 000 eurq be PVM.
8. Perkandiosios organizacijos vadovas turi teisg priimti sprendim4 pavesti

supaprastint4 pirkim4 vykdyti Pirkimo organizatoriui arba Komisijai neatsiZvelgdamas i apraSo

7.I ir 7.2 punktuose nustatytas aplinkybes.
9. Tuo padiu metu atliekamiems keliems pirkimams gali bflti sudarytos kelios

Komisijos ar paskirti keli pirkimo organizatoriai.



10. Skiriant Komisijos pirminink4 ir narius, pirkimo organizatoriq turi b[ti
atsiZvelgiama ijq ekonomines, technines, teisines Zinias ir Vie5qjq pirkimq lstatymo bei kitq
pirkimus reglamentuoj andiq tei ses aktq i Smanym4.

11. Komisijos sekretoriumi skiriamas vienas i5 Komisijos nariq.
12. Jei projekto konkurso (supaprastinto projekto konkurso) dalyviams keliami

profesiniai reikalavimu, tai ne maiiau kaip treddalis Komisijos nariq turi btti tokios padios

arba artimos kvalifikacij os.

13. Komisija dirba pagal perkandiosios organizacijos vadovo patvirtint4 Komisijos
darbo reglament4. Komisijoje bfltinai turi dalyvauti teisininkas. Komisijai turi blti nustatytos

uZduotys ir suteikti visi uZduotims vykdyti reikalingi igaliojimai. Komisija, pirkimo
organizatorius sprendimus priima savaranki5kai.

14. Pirkimo organizatorius, Komisijos nariai, sekretorius, ekspertai, stebetojai prie5

pradedami darb4 turi pasiraSyti nesali5kumo deklaracij4 (forma patvirtinta Vie3qiq pirkimq
tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 23 d. isakymu Nr. 15-93 (VieSqiq pirkimq tarnybos

direktoriaus 2017 m, spalio 12 d. isakymo Nr. 15-146 redakcija) ir konfidencialumo
pasiZadejim4 (Apra5o I priedas). Komisijos sekretorius, pirkimo organizatorius perduoda juos

saugoti perkandiosios organizacij os atsakingam darbuotojui.
15. Perkandioji organizacija privalo isiglti prekes, paslaugas ir darbus i5 centrines

perkandiosios organizacijos arba per j4, kai centrines perkandiosios organizacijos kataloge

siflomos prekes, paslaugos ar darbai atitinka perkandiosios organizacijos poreikius ir
perkandioji organizacija negali jq atlikti efektyvesniu bfidu racionaliai naudodama tam skirtas

le5as. Perkandiosios organizacijos privalo motyvuoti savo sprendim4 neatlikti centrines
perkandiosios organizacijos kataloge siulomq prekiq, paslaugq ar darbq pirkimo ir saugoti tai
patvirtinanti dokument4 kartu su kitais pirkimo dokumentais Lietuvos Respublikos dokumentq

ir archyvq istatymo nustatyta tvarka.
16. Perkandioji organizacija pirkimo procedfiroms iki pirkimo sutarties ar preliminiarios

sutarties sudarymo atlikti, taip pat atlikto pirkimo procedury ataskaitai ar skelbimui apie

sudaryt4 pirkimo ar preliminariqSq sutarti pateikti gali igalioti kit4 perkandi4jq organizacrl4

(toliau - igaliotoji organizac4a). Tokiu atveju igaliotajai organizacijai nustatomos uZduotys ir
suteikiami visi igaliojimai toms uZduotims vykdyti.

17. Bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo ar

projekto konkurso laimetojo nustatymo perkandioji organizacija turi teisg savo iniciatyva

nutraukti pradetas pirkimo ar projekto konkurso proceduras, jeigu atsirado aplinkybiq, kuriq
nebuvo galima numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo paZeisti Vie5qiq pirkimq istatymo
17 straipsnio I dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padeties negalima i3taisyti.

18. Pasikeitus apra5e minimiems teises aktams ir rekomendacinio pobudZio

dokumentams, taikomos aktualios tq teises aktq ir rekomendacinio pobldZio dokumentq

redakcijos nuostatos.

II. PIRKIMU PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS

19. Perkandiosios organizacijos vadovo isakymu paskirtas uZ viesqiq pirkimq plano

sudarym4 ir jo vykdym4 atsakingas darbuotojas einamiesiems metams numatomus vykdyti

viesuosius pirkimus pradeda planuoti kiekvienq metq pirm4 ketvirti ir sudaro vie5qiq pirkimq

plan4 (toliau - pirkimq planas) (Apra5o 6 priedas), kuriame nurodo: eiles numeri, prekes,

paslaugos ar darbq kod4 pagal Bendr4ji viesqjq pirkimq Lodynq, prekes, paslaugos ar darbq

pavadinim4, numatom4 pirkimo pradLiq (ketvirtis), ketinamos sudaryti pirkimo sutarties

irukmg (su pratgsimais), planuojamo vieSojo pirkimo vertg (be PVM), pastabas.

20. Patvirtint4 perkandiosios organizacijos planuojamq vykdyi einamaisiais

biudZetiniais metais pirkimq plan4 kasmet, ne veliau kaip iki kovo 15 dienos paskelbia savo

tinklalapyje.



21. Atsiradus nenumatytam pirkimq poreikiui ar del ivairiq prieZasdiq sumaZejus
poreikiui, tikslinamas pirkimq planas. Pirkimq planas nekeidiamas, jeigu del perkandiosios
organizacijos nenumatytq aplinkybiq i5kyla poreikis ypad skubiai atlikti pirkimq plane
nenurodyt4 pirkim4 arba kai konkretaus pirkimo metu keidiasi informacija, kuri apie 5i pirkimq
nurodyta pirkimq plane.

22. Pirkimo iniciatorius Perkandiosios organizacryos vadovui teikia pirkimo paraiSk4 -
uZduoti (Apra5o 2 priedas) ir vadovas priima sprendim4 del pirkimo vykdymo.

23. Perkandiosios organizacqos vadovas paveda pirkim4 atlikti Komisijai ar Pirkimo
organizatoriui, kuriam turi b[ti pateikta pirkimo parai5ka - uZduotis.

24. Pirkimo dokumentai rengiami vadovaujantis Vie5qjq pirkimq istatymo nuostatomis.
Pirkimo dokumentus rengia Pirkimo organizatorius kai pirkim4 vykdo Pirkimo
organizatorius, Komisija - kai pirkim4 vykdo Komisija.

25. Kiekvien4 atlikt4 maZos vertes pirkim4 Komisija arba pirkimo organizatorius
registruoja pirkimq registro Lurnale (Apra5o 5 priedas). hurnale turi bflti Sie rekvizitai:
pirkimo parai5kos uZduoties numeris, pirkimo parai5kos uZduoties data, pirkimo
iniciatorius, apklausos paZymos (ei pildoma) data ir numeris, prekiq, paslaugq ar darbq kodai
pagal Bendrqji viesqiq pirkimq Lodynq (toliau - BVPZ), pirkimo objekto pavadinimas,
s4skaitos fakttros data ir numeris arba pirkimo sutarties numeris, sudarymo data, sutarties
trukme (pildoma, kai sudaryta pirkimo sutartis), pirkimo verte (Eur be PVM), pirkimo verte
(Eur su PVM), tiekejo pavadinimas, Taisykliq punktas (papunktis), kuriuo vadovaujantis
atliekamas pirkimas, prieZastys, kodel nesudaryta sutartis, pastabos.

26. Sutarties projektus rengia pirkimq orgarizatorius, kai pirkim4 vykdo Pirkimo
organizatorius, Komisija, kai pirkim4 vykdo Komisija.

III. PIRKIMO DOKUMENTU TVIRTINIMAS IR PIRKIMO PROCEDURU
VYKDYMAS

27 . Perkandiosios organizacijos vadovas ivertings parinkt4 pirkimo bUd4, susipaZings su
pirkimo dokumentuose pateikta informacija, pritaria pirkimo btdui ir patvirtina pirkimo
dokumentus arba priima sprendim4 netvirtinti pirkimo dokumentq ir nurodo jq tr0kumus ar
kitus motyvus.

28. Komisija ir Pirkimo organizatorius pagal vadovo pastabas pataiso pirkimo
dokumentus ir pakartotinai teikia vadovui.

29. Patvirtinus pirkimo dokumentus, pirkimas vykdomas MVPA ir Apra3e nustatyta
tvarka.

30. Patvirtinus pirkimo dokumentus, neskalbiamus ir skelbiamus vieSuosius pirkimus
vykdoma reglamentuojandiq teises aktq nustatyta tvarka.

31. Pirkimo procedury, pirkimo dokumentq paai5kinimus (patikslinimus) tiekejams
savo iniciatyva ar pagal tiekejq pra5ymus teikia Pirkimo organizatorius, kai pirkim4 vykdo
Pirkimo orgarizatorius, Komisija, kai pirkim4 vykdo Komisija

32. Komisija ar Pirkimo organizatorius pasifilymus nagrinej a, vertina ir palygina
nedalyvaujant tiekejams. SusipaZinti su informacija, susijusia su pasirilymq nagrinejimu,
ai5kinimu, vertinimu ir palyginimu, gali tiktai Perkandiosios organizacijos pakviesti ekspertai,
Vie5qjq pirkimq tarnybos atstovai, Perkandiosios organizacijos vadovas, jo igalioti asmenys,
kiti asmenys ir institucijos, turintys toki4 teisg pagal Lietuvos Respublikos istatymus, taip pat
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu igalioti Europos S4jungos ar atskiry valstybiq
finansing pararnqadministruojantys vie5ieji juridiniai asmenys pagal savo kompetencij4.

33. Kai pirkim4 vykdo Komisija, kiekvienas Komisijos sprendimas turi bDti
protokoluojamas. Kai pirkim4 vykdo pirkimo orgarizatorius, pildoma supaprastinto pirkimo
tiekejq apklausos palyma (Apra5o 4 priedas), i5skyrus atvejus, kai Siq Taisykliq nustatyta
tvarka tiekejo (-q) apklausa vykdoma CVP IS priemonemis arba apklausiamas vienintelis



(vienas) tiekejas. Pirkimo organizatorius teikia uZpildytq tiekejq apklausos pa?ymq tvirtinti
Perkandiosios organizacij os vadovui.

34. Pirkimo organizatorius priemgs sprendim4 sudaryti pirkimo sutarti, remdamasis

nustatytos formos tiekejq apklausos paiyma, taip pat pasifllyme nurodyta informacija,
reikalinga sutardiai pasira5yti, organizuoja sutarties pasira5ym4 (iSskyrus teises aktuose, MVPA
ir Apra5e numatytus atvejus, kai sutartis sudaroma LodLiu).

35. Komisija, priemusi sprendim4 sudaryti pirkimo sutart!, organizuoja sutarties

pasiraSym4.
36. Pirkimo sutartis turi buti sudaroma nedelsiant, bet ne anksdiau, negu pasibaige

atidejimo terminas, kuris negali bfti trumpesnis kaip 10 dienq (supaprastintq pirkimq atveju -
ne trumpesnis kaip 5 darbo dienos), o jeigu prane3imas apie sprendim4 nustatyti laimejusi
pirkimo pasitilym4 nebuvo siundiamas elektroninemis priemonemis, negali b[ti trumpesnis

kaip 15 dienq. Atidejimo terminas gali bflti netaikomas, kai:
1) vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis ar

preliminarioj i sutartis, ir nera suinteresuotq kandidatq;
2) pirkimo sutartis sudaroma dinamines pirkimo sistemos pagrindu arba

preliminariosios sutarties pagrindu;
3) pirkimo sutartis sudaroma Lodliu.
37. Pirkimo sutartis LodLiu gali bfrti sudaroma tik tada, kai supaprastinto pirkimo

sutarties verte yra maZesne kaip 5 000 Eur (penki ttkstandiai eury) @e PVM). Vie5qjq pirkimq

istatymo 25 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytuose apra5uose nustatytais atvejais (ypatingos

s4lygos) gali bfrti Ieidliama Lodliu sudaryti supaprastinto pirkimo sutartis, kuriq verte ne

didesne kaip 15 000 Eur (penkiolika t[kstandiq eury) @e PVM).
38. Perkandioji organizacija laimejusio dalyvio pasitlym4, sudaryt4 pirkimo sutarti ir

pirkimo sutarties s4lygq pakeitimus, i5skyrus informacij4, kurios atskleidimas prie5tarautq

teises aktams arba teisetiems tiekejq komerciniams interesams arba trukdytq laisvai konkuruoti

tarpusavyje, ne veliau kaip per 10 dienq nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos s?lygtl

pakeitimo turi paskelbti Centrineje viestljq pirkimq informacineje sistemoje.

39. Atlikus pirkim4, Komisija ar Pirkimo organizatorius tvarko vie5qjq pirkimq

dokumentq bylas ir archyvuoja pagal Perkandiosios organizacijos vadovo patvirtint4

dokumentacijos plan4. Visus su Komisijos ar Pirkimo organizatoriaus vykdomu pirkimu

susijusius dokumentus saugo Komisija ar Pirkimo organizatorius.
40. Perkandioji organizacrla teikia pirkimq ataskaitas pagal Vie5qfq pirkimq istatymo

96 straipsnio 2,3 ir 4 dalis.

TelSiq lopSelio-darZelio "Mastis"-
maLos vertes pirkimq organizavimo



tvarkos
1 priedas

(P erkaniiosios organizacij os pavadinimas)

(asmens vardas ir pavarda, pareigos)

KONFIDENCIALUMO PASIZADEJIMAS

m. d, Nr.

Bldamas
(pareigry pavadinimas)

ir tik istatymq ir kitq teises aktq nustatl'tais tikslais ir tvarka naudoti vils4 su

informacij4, kuri man taps Linoma, atliekant
(pareigq pavadinimas)

pareigas;
1.2. man patiketus dokumentus saugoti tokiu b[du,

galimybes su jais susipaZinti ar pasinaudoti;

1.3. nepasilikti jokiq man pateiktq dokumentq kopll'
2. Man Linomi,kad su pirkimu susijusi4 informacij4, kuri4 viesqiq pirkimq istatymo ir

kitq su jo igyvendinimu susijusiq teises aktq nuostatos numato teikti pirkimo procedflrose

dalyvaujandioms arba nedalyvaujandioms Salims, galesiu teikti tik ipareigotas pirkimo

t ornirijo, ar Perkandiosios organizacijos vadovo ?r jo igalioto asmens' Konfidenciali4

informlcij4 galesiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos istatymq nustatytais atvejais'

3. Man isaiskinta, kad konfidenciali4 informacij4 sudaro:

3.1. informacia, kurios konfidencialum4 nurode tiekejas ir jos atskleidimas nera

privalomas pagal Lietuvos Respublikos teises aktus;

3.2. visa ,r, firn*u susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos vie5qjq pirkimq

istatymo ir kitq su.io igyvendinimu susijusiq teises aktq nuostatos nenumato teikti pirkimo

pro.Ld[ro re dalyvauj andioms arba nedalyvauj andioms 5a-lims ;

3.3. informacija, jeigu jos atskleiiimas priestarauja fstatymams, daro nuostoliq

teisetiems Saliq kome."iniu*s interesams arba trukdo uZtikrinti spiningq konkurencij4'

4. Esu ispetas, kad, paLeidgs 5i pasiZadejim4, turesiu atlyginti Perkandiajai organizacijai

ir tiekejams padarytus nuostolius.

(paraSas) (vardas ir pavardd)

20

1. PasiZadu:
1.1. saugoti

pirkimu susijusi4

kad tretieji asmenYs neturetq

TelSiq lopSelio-darZelio "Mastis"
maZos vertes pirkimq organizavimo



tvarkos
2 priedas

TELSTU LorSELIo-DARZELIo (MASTIS"
TTEKEJV APKLAUSOS PAZYMA

LeidZiu atlikti pirkimq

(Direktorius)
(para5as)
(data)

PIRKIMO PARAISKA _ UZDUOTIS

Nr.
(data)

Pirkimo objekto pavadinimas

Pirkimo objekto kodas

Prekiq kiekis, paslaugq ar darbq apimtys

Planuoiama maksimali sutarties verte be PVM

Prekiq pristatymo ar darbq, paslaugq atlikimo
vieta

Prekiq pristatymo ar paslaugq bei darbq
atlikimo terminas

Atsiskaitymo su tiekeju tvarka

Galimq pratgsimq skaidius ir laikas (men./d.),
kuriam sutartys gali bUti pratgstos

Argumentuotas sitilomq kviesti tiekejq s4raSas

(jei pirkimas numatomas vykdlti apklausos
budu)

Pasi[lymq vertinimo kriterijai: maZiausios
kainos ar ekonomi5kai naudingiausio
pasi[lymo (kai si[loma vertinti ekonomi5kai
naudingiausio pasifllymo kriterijumi
ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir
parametrai, jq lyginamieji svoriai ir vertinimo
tvarka)



Kita reikalinga informacija: planai, breZiniai,
projektai, darbq kiekiq Ziniara5diai pridedami
fiei reikia).
Perkant darbus nurodyti :

1) ypatingas ar neypatingas statinys;
2) i5vardinti pagrindinius darbus, kuriuos

ivalo atlikti ransovas

Pra5ome pavesti pirkim4 vykdyti

Pirkimo iniciatorius

Pirkimo organizatorius

(Pirkimo organizatoriui)

(Para5as) (Vardas Pavarde)

(Vardas Pavarde)(Para5as)

TelSiq lopSelio-darZelio"Mastis"
maZos vertes pirkimq organizavimo
tvarkos

3 priedas



Herbas arba orekiu Zenklas

(Tiekejo pavadinimat

(Juridinio asmens teisine form4 buveine, kontaktin€ informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekej4, pavadinimas,
juridinio asmens kodas, pridetines vertes mokesdio mokdtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridetinds vertdi mokesdio motieto.lasy

Tel5iq lop5elio-darZelio "Mastis" direktoriui

PASIfTLYMAS
DEL

(Data)

(Sudarymo vieta)

Siuo pasiUlymt paLymime, kad sutinkame su visomis pirkimo s4lygomis, nustatytomis
pirkimo dokumentuose (iq paai5kinimuose, papildymuose).

Mes si[lom e Sias pr e ke s /p as I au gas/ darbus :

Tais atvejais, kai pagal galiojandius teises aktus tiekejui nereikia moketi PVM, jis
lenteles 4 ir 5 skildiq nepildo ir nurodo prieZastis, del kuriq PVM nemoka.

Si[lomos prekes/paslaugos/darDai visi5kai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus
reikalavimus.

Nr.

Tiekejo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ukio
subjektry grup€, suraiomi visi dalyvi4
pavadinimai/
Tiekejo adresas /Jeigu dalyvauja ilkio subjekt7
grupe, suraYomi visi dalvviu adresai/
UZ pasitlym4 atsakingo asmens vardas, pavarde

Telefono numeris
Fakso numeris
El. paSto adresas

Eil.
Nr.

Prekiry'Paslaugq/Darbq
pavadinimas

Kaina be PVM,
Eur

PVM,
Eur

Kaina su PVM,
Eur

I 2 3 4 5
I

I5 viso (bendra
pasifllymo kaina):

Kartu su pasiUlyrnu pateikiami Sie dokumentai:



Eil.
Nr.

Pateiktq dokumentq pavadinimas Dokumento puslapiq
skaidius

Pasillymo galioj imo uZtikrinimui pateikiame

( Nurody'ti uZtikrinimo bud4, dydi, dokumentus ir garant4 ar laiduotoj4)

Pasitlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

PERDUODAMU PASLAUGU SUBTIEKEJAMS SARASAS

Eil.
Nr.

Subtiekejo
pavadinimas

Subtiekejo
adresas,

telefonas

Subtiekejui
perduodamq paslaugq

apibDdinimas

Perduodamq paslaugq
numatoma verte

procentais nuo bendros
pasiulymo kainos

Si pasifllyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkaniioji organizacija .fios
infor mac ij o s ne gal i qt s kl e i s ti tr e t i e s i e ms as menims / :

Pastaba. Tiekejui nenurodZius, kokia informac1a yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios
informacij os pasiiilyme nera.

(Tiekejo arba jo igalioto (Para5as) (Vardas ir pavarde)
asmens pareigq pavadinimas)

TelSiq lop5elio-darZelio "Mastis"
maZos vertes pirkimq organizavimo
tvarkos

Eil.
Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas
(rekomenduojama pavadinime vartoti
Zodi ,,Konfidencialu")

Dokumentas yra ikeltas Sioje CVP IS pasiulymo
lango eiluteje (,,Prisegti dokumentai" arba

,,Kvalifikaciniai klausimai" prie atsakymo i
klausima)



4 priedas

TelSiq lopSeliui-darZeliui ooMastis"

TrEKE4r APKLAUSOS PAZYMA

20 m. d. Nr.

PASTABA. Skiltys 4.2 ir 4.3 pildomos tik tais atvejais, kai jose nurodytini duomenys yra Linom|

P afrymq parenge (pirkimq organizatorius)

(pareigos) (para5as, data) (vardas, pavarde)

SPRENDIMA TVIRTINU:

(pareigos) (para5as, data) (vardas, pavarde)

TelSiai

1. Pirkimo objekto ar jo dalies pavadinimas ir trumpas apra5ymas:

2. Pirkim4 organizuoja Vardas, pavarde

3. Tiekejq apklausos biidas ZodLiu / Ra5tu

4. Duomenys apie
apklaust4 tiekej4

4.1. Pavadinimas

4.2. Adresas, telefonas
ar kt.

4.3. Pasillym4 pa-
teikusio asmens
pareigos, vardas ir
oavarde

5. Pasillymo pateikimo data

6. Pasiulymq priemimo terminas

7. Pasi[lytq prekiq, paslaugq ar darbq
pavadinimas

Bendra pasiiilymo kaina (Eur su PVM)

8. Tinkamiausiu pripaZinto tiekejo
(rangovo) pavadinimas

9. Jeigu ivertinti maLiau nei 3 tiekejq
siulymai, to prieZastys
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Forma patvirtinta
Vie5tlj q pirkimq tarnybos
direktoriaus 2017 m.birLelio23 d.

isakymu Nr. 1S-93
(Vie5qiq pirkimq tarnybos
direktoriaus 2017 m. spalio 12 d.

isakymo Nr. 15-146 redakcija)

(Ne5aliSkumo deklaracijos tipin6 forma)

(perkandiosios organizacij os arba perkandioj o subj ekto pavadinimas)

(asmens vardas ir pavarde)

NESaIISTUMO DEKLARACIJA

20 m. d. Nr.

(vietoves pavadinimas)

Biidamas , pasiZadu:
(vieSajame 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 raitu prane5ti perkandiosios organizacijos arba perkandiojo subjekto (toliau kartu - pirkimo

vykdytojas) vadowi ar jo igaliotajam atstovui apie galim4 vie5qjq ir privadiq interesq konflikt4, paai5kejus bent vienai

i5 Siq aplinkybiq:
2.1. pirkimo procedurose kaip tiekejas dalyvauja man artimas asmuo arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja

toks asmuo;
2.2. a! arba man artimas asmuo:
2.2.1. esu (yra) pirkimo procedlrose dalyvaujandio juridinio asmens valdymo organq narys;

2.2.2. turiu(-i) pirkimo procedUrose dalyvaujandio juridinio asmens lstatinio kapitalo dali arba turtini ina54
jame;

2.2.3. gaunu(-a) i3 pirkimo procedlrose dalyvaujandio juridinio asmens bet kokios rD5ies pajamq;

23. del bet kokiq kitq aplinkybiq negaliu laikytis 1 punkte nustatytq principq.
3. Man i5ai5kinta, kad:
3.1. man artimi asmenys yra: sutuoklinis, mano ir mano sutuoktinio tevai (iteviai), vaikai (ivaikiai), broliai

(ibroliai), seserys (iseseres), seneliai, vaikaidiai ir jq sutuoktiniai;
3.2. pirkimo vykdytojui gavus pagristos informacijos apie tai, kad galiu biiti patekgs i intereso konflikto

situacij4 ir nenusiSalinau nuo su atitinkamu pirkimu susijusiq sprendimq priemimo, pirkimo vykdytojo vadovas ar jo

igaliotasis atstovas sustabdo mano dal;vavim4 su atitinkamu pirkimu susijusiq sprendimq priemimo procese ar jo
stebejime ir atlieka mano su pirkimu susijusios veiklos patikrinim4. Pirkimo vykdytojas, 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 vykdytojas
apie mano atZvilgiu priimt4 sprendim4 informuoja institucij4 ar istaig4, igaliojusi4 mane stebetojo teisemis dalyvauti

vie5ojo pirkimo komisijos posedZiuose;

3.3. turiu uZpildlti privadiq interesq deklaracij4, kaip tai numato Lietuvos Respublikos vie5qjq ir privadiq

interesq derinimo istatymas.*
* Sis reikalavimas taikomas perkandiosios organizacijos ar perkandiojo subjekto (toliau kartu - perkantysis subjektas) vadovams, perkandiojo subjekto pirkimq

komisijq nariams, perkandiojo subjekto vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus asmenims, perkandiojo subjekto atliekamq pirkimq procediirose

dalyvaujantiems ekspertams, vieSojo pirkimo, pirkimo, atliekamo vandentvarkos, energetikos, transporto ar pa3to paslaugq srities perkandiojo subjekto

iniciatoriams nuo 2020 m. sausio I d.

(Vie5ajame pirkime ar pirkime (ParaSas) (Vardas ir pavarde)


