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SKUODO RAJONO YLAKIU GIMNAZIJOS VIESUJU PIRKIMU ORGANIZAVIMO IR

VIDAUS KONTROLES TAISYKLES

IoBENDROSIOS NUOSTATOS

1.skuOdO raOnO Ylakitl gimn厖 増OS(toliau― Perkandosios Orgamzac10S)VicS可 Ч

pirkim.。rgallizadmo ir vidatls kontr01es taisykles(t01iau―
TaiSykles)nuStatO ViCS■ Ч pirkim■ (t01iatl一

Pikimai)OrganiZⅣ imO ir VidauS k°ntr° les Pcrkttё iqOje OrgalliZκijOje taiSykleS,kuri° S apima p°rCiki・

ぉ rmⅣ iml,pirkimtl pl帥 Ⅳ iml,idciⅣ ima ir paSirengima jiCmS,pirkimu Vykdyml,Vieこ
OjO pirkimO~

parda"mo s.a.ies(t01iau一 PirkimO S■ a■iS)Sudaryma,Vykけ ml ir jOS reZtlltat■ iVe■inima(t01iau一

VicS」 u pirHmu prOCeSaS)・
2.Planuodamiir ttlikdami pirkimus,vykdydami s■

artis ir nustaサ dami pirkimЧ  kontroles

priemones,Peょ andosios organiZaC10S darbuOtOjai,diめ antyS pagal darb° S・a・S(t01iau―

DarbuotqaS), VadOVauJaSi LietuvoS Rcspllし
likos Vieこ可 u pirkinl■  iStatyinu(toliau ― VPI), ji

igyVCndinandaiSiaiS teiSes aktais,こ
iomis TaiSyЦ emis,kitais iStatymdS,teiSes aktais,Skuodo rttOnO

savivaldybes administracijos centrines perkandosios organizaclos(t。
liau_skuodo raono CPO)

vykdomu CentraliZuO“ ViC首可 Ч pirkimЧ
"雛

kOS taiSyklemis ir kitais Pcttanこ iOSiOS OrganiZaCijOS VidauS

teisOs akitais.

3.Dttbuotaai,dalyvauJantys VicS」 u pirkinltl procese ar gdintys darytiれ
akQ j0

rezultttams,twi uttikridi,kad vykdant pirkimus bitu laikOmaSi lygitteiS｀
kumO,nediSkriminaVim°

'

abipusio pripazillllno, proporcingull■ o, Skaldrunlo principll bei siekti, kad prekё
ll■S, paslaugoll■ s ar

dttbams iSigyti Ski■ OS l∝OS bitu naudOjamOS raCiOnalid,Vykdant pirkim°
S・a・iS bitll laik° maSi

aplinkos apsaugos,socialinOs ir darbo tcises isiparcigojimu,nustatytt Ewopos Sdungos irnacionalinaC

teiseje,kolcktyvinOse S■altySe,tarptautinOSe kOnVenCij° Se・ Pirkimu prOCeSe ddyVa可 antyS aSmCnyS turi

lalkytiS kOnidenCialumO ir nCgaliもkul・° reikalaVin叫
' Siekti StratCgini・

 ir kitЧ  Perkanこ i° Si°S

organizacijos veiklos plan.igyVendinimO ir uttikri■
iS・ artini■ iSiptteigQjimЧ  Vykdyma tretieSiemS

asnlenlnlS.

4.Taisyklemis privalo Vadovautis Visi Peよ
anこiosios Organiz¨ 増OS darbuotOjai,

dalyvatlJmtys Peょandosios orgmizacijOs vieも 可 Ч pirkimu prOCCSC・

5.TaisykleSe va■ ●amos S70kos:

5.1.CVP IS administratOrius― Pcrkanёlosios organiz¨ ijOs direhoriaus d"buotojas ar

ji pNaduOjantiS darbuOtOjaS'tWi・ iStCiSO CVP IS Ⅳ arkyti du° mCniS apiC PCrkand° Si° S°rgmiZaCゴ OS ir

j。
(―
S)darbuOtOjuS Oiよ imu SpCCialiStuS,CkSpe・ uSir k・ );

5.2.PirmmЧ  iniciatoriuS― Perkanこ losios organizacijos darbuotojas,ku『 isnurodo porciki

vie6。jo pirkimo bidu iSigyti reikdingu prekiЧ ,paSlaugu arba d″ b■ ir(ar)parCngia jЧ  teChninO

spcciikaC」 l ir(ar)jOS prOjCkl;
5.3.Pirlim■ OrganiZatoriuS― pcrkanこ loSiOS OrganiZacijOs vadovo iSakymu pasHias

darbuotojas,diめantis pagd darbo S■a■1,kuriS TaiSykliЧ nuStatyta甘 征 ka°rganiZuqa ir ttlicka maЙos

vc■es pirkilnus;

5.4.PirHmo paraigka― Peよandosios Organizacijos nustatytoS brmos dokumedas,

kuriame PirHmtl iniciatorius nurodo pagrindines piよ
imo SalygaS ir kita inお rmaC」 1,kuri pagrindを iaj0

priimttl sprendimЧ 江五 hi VPIir ki“ pirHmuS reglamentuttanこ iu teiSOS akttl rCikalaVimamS(TaiSykli■

2 priedas);

5.5.Pirkil■ ll planas ― Taisyklesc nustatyta tvarka parengtas ir Perkanこ
iosioS

organizacijos direkoriaus pttvi.1.as cinamaisiais biudzctiniais mctas planuttalntl vykdyti prekiち

paslaugu ir(ar)darbЧ  SγagaS(TaiSykli■ l priedaS);
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5.6.PirHmЧ  SuvestinO一 PcrkandosiOs OrganizacjOs parengta ir Ccntrinlc vicζ 輔Ч
pirkimu inお rmacinae sistcm● c(toliau一 cvP Is)viesai skelbiama inbrmacja apic visus biudttetiniais
mctais planuaamus vykdyti Perkandosios orgamzac」 。s pirkimus,kwiuos privaloma vieも ai skelbti
pagal VPI;

5.7.Rinkosサ rimas― kokybines ir kiekybines inおrmac」 Os apie prekiЧ ,paslaugu ir darbЧ
paSiilo,tiCkauS(lSkaitant ir rinkae veikianこ ius VP1 23 ir VP1 24 strdpsniuOsc nurodytus suttekus),jЧ

tiekianlas prckcs,tcikiall■ as paslaugas, atlickanlus darbus ir kainas rinkirnas, analizO ir apibcndrintll

iこVadЧ rengimaS,SkirtaS SprendimamS,SuSUuSiemS Su pirkimais,priimti;
5.8.Tiek(じ jЧ apHausos pattyma― Pcrkandosios organizacijOs nustatytosお rmOs

dOkulnentaS, pild011laS I》 irkiln■  organizatoriaus vykdant n・ a20s vertes ncskclbian.us pirkilnus ir
pagrindを iantiS j° priimtЧ  Sprendinlll ttitihi VPI ir kitu pirkimus reglamentuttantiu teiSes ak聾
reikalavimams(TaisykliЧ  3 priedas);

5.9.1[Jを pirikinl■  planavilnl, Organizavilnl ir pirikinl■  OrganizavilnO priettiir■
atSaldngaS aSmuO― PCrkanこiOSiOS OrganiZaCijOS VadOVO iSakymЧ paSki■as darbuotojas,kwis rengia
einamdSiaiS biudZetiniaiS metaiS numttOmЧ wkdyti preki■,paSlaugu ir(ar)darbu pirkinlll planl,rengia
ir SkClbiaもill plrkinlu SuVCStin9,rcngla su plrkinlais suslJusius vidaus teises aktus ir uを tikrinaJu atitikti
ViCSuOSiuS pirkimuS rCglamentuttanё i■ teiSes akЧ reikalavimams,pildo ir tvarko vicζ 可 Ч pirkimЧ
rCgiStruS,uttikrina nCSaliも kumO dCklaraCjЧ  ir kOn■denCialumO paSiZadlimll paSiraも yma laiku,itraukia
tiekaus i nepttikinl.tickaЧ  ir nlclaginga informac」 a ptteikusiu tickqu sOragus,saugo perduotas
pasibaigusiЧ pirkimЧ bylas ir organizugajЧ perdavimO i aChyVl,kaupia ir rengia stttistin9 inお HnacijQ
apic atliekanlus pirkilnus;

5.11.Utt sutarこ i■ Vykdyml atsaHngas asmuO_PirkimO pardSkojc ir sla■ ゴc
nWOdytaS darbuOt● aS,kWiS priZi■i(orgamztl衝 → PerkandOsios organizac」 OS SudarytOSc s■artyse
numatytu iSipareigttimu Vykdyml,pristatymo(誠 likimO,tCikimo)termil■ ■ ldkymOsi,prcki■ ,paslaugЧ ,

darbЧ ttitiki S・ anySC numatytiemS kOkybiniamS ir kitiCmS reikdavimams,taip ptt inicijuaa ir tcikia

SiilymuS del pirkimo slarё iЧ pratOsim。 ,keitim。 ,nutraukim。 ,teisinれ paSCkmiЧ tiekqui,ncvykdanё iam
鉗ba netinkamai Vykdanёiam s・ artyje nustttytus isiptteigaimus,tdkymO.

6.Kitos Taisyklcse val可 al■Os savOkos yra apibrottos VPI ir kituOse vicSuosius pirkinlus

rcglamcntuttallduOSC teiSes aktuose.

7. Pasikcitus Taisyklё se lllinilnielrLS teiSeS aktamS ir rekO』 nCndaCiniO pObidを 10
d°kume正 amS,taikOmOS aktualiOS tll teiSes aktЧ  ir rekomendacinio pobidを io dokume■ Ч rcdakc10S
l■uostatos.

IIo PIRKI】Ⅶu PROCESE DALYVAUJANTYS ASIⅥ ENYSIR Ju FUNKCIJOS

8. UZ VPI ir kitq viesuosius pirkimus reglambntuojandiq teises aktq laikymosi uZtikrinim4
Perkandiojoj e organizacijoje yra atsakingas Perkandiosios organizacijos direktorius.

9. Perkandiosios oryanizacijos darbuotojai, dalyvaujantys pirkimq ir vidaus kontroles
procese:

9.1. UL. pirkimq planavim4, organizavim4 ir pirkimq organizavimo prieZitr4 atsakingas
asmuo;

9.2. Pirkimq iniciatorius;
9" 3. Pirkimq or ganizatorius;
9.4.U2 sutardiq vykdym4 atsakingas asmuo;
9.5. CVP IS administratorius.
10. AtsiZvelgiant i pirkimq apimtf ir pobDdi, Perkandiosios organizacijos direktoriaus

isakymu, gali bflti paskirti keli Pirkimq organizatoriai .

11. Jeigu pirkimo objektas yra sudetingas, o pasiflymams nagrineti ir vertinti reikia
specialiq Ziniq, Perkandiosios organizacijos direktoriaus sprendimu, gali bfti kviediami ekspertai



konsultuoti klausimu,kuriam rcikia specialiЧ  ziniЧ ,ir(a)tickau ptteikiems paShlymamS nagrineti・

Konsultacijos su ckspciais turi vyki nepaZeidを iant tickaЧ konkurcncijOs,nediskriminaVimo ir

skaidrun■ o principЧ・
12.PrieS pradedami vykdyti jiems nustttytas ninkcijas,Pcrkanこ

iosiOS OrganizaCijos

dttbuot衝 ai,Pirkinl.inicittoriai,Pirkim.。 rganizttoriai, ekspenai,stebotaai,dalyvauJanwS pirkimO

procedirosc ar galintys dttyti itaka jOS reZultttamS,turi paSiraこ
yti negaliも kum° deklaraCijl(おrma

patvi.ima vicも輔u piょimu tamybOs direkOriaus 2017 m.Bittelio 23 d.Isakymu Nr.lS‐
93"Dёl

negaligkumo dcklttacijos tipines hrmos patvirtinimo“ )ir kOnidenCialumO paSiZadejimQ(TaiSykli■
5

pricdas).Neこ aligkumo dckl鉗 acijas ir konidcncialumO pasittadё
jimus darbuot● ai turi ttnauJinti

(paSiraも yti nattuS)ne reこ iau,kaip Viena kanl per metuS・ Pirkimtl iniCittOriai,Pirkim■ °rganiZtt° rial ir

vicも」 Ч pirkimЧ  prOCedurOSe dalyVauJantyS ekSpC・
d'priCgpradedamivykdytijicmsnuStatytaShnkCijaS,

turi uttpildyti arba ttnauJinti privaこ iЧ interesu deklaracijas,kaip tai nurOdyta Lictuvos Respublikos

vicこ」u ir privaこi.i正 eresЧ derinimo valsサ bineje tttnybac istatyme.

13.Pcrkanこ iai organizacija pil・1(imo proCediromS,iki pirkimo slanies sudarymo,江
liki

gali lgaliOti kita perkttё ij1 0rganiZaCilo(t01iau― IgaliOtOji OrganiZaCija).PerkalldOji OrganiZaCija

lgaliotaai orgallizacijai nuStatO uを
duOtiS ir S・Cikia igaliOjimuS t° mSuを du°timS Vykdyti・

14.Perkanё iai organizacija prckes,paslaugas ir darbus,vadOvauJantis VP1 82 straipsniu,

prival。 lsigyti iζ  ccn"ines pcrkandosios organizacijos(t01iau一 CPO.LT),naudOjantiS CPO.LT atliha

pirkimo procedira ar valdoma dinamine pirkimo sistema ar sudavta prcliminari」
aS■a■imi arba iS

skuodo raono cPo kai pirki111。 sutaties vcrtO lygi ttba didesne kaip 15 ooO,00 Eurbc PVM:

14.1.Pcrkanこ iai organizacija privalo lsigyti prekes,paslaugas ir darbus naudodalnasi

cPO.LT kttalogu,jCigu nuinttOmOS iSigyti prCkOS,paSlaug°
S ar darbai yra CP°・LT kttaloge ir ttitinka

Pcrkanこ iosios organizacijos poreikius ir Pcrkanこ iai organizacija nCgali prekiЧ ,paSlaugu ar dttbЧ  iSigyti

efektyvcsniu bidu raCiOnaliai naudodanla tanl skirtas lё
もas.

14.2.Jcigu prckcs,paslaugas tt darbus rinkac galima isigyti ctktyvesniu bidu

racionaliai naudqanttaln ski.as lё こas,arbajeiguprckё s,paslaugos ar darbai si■ 101ni CPOoLT ncttitihka

Perkanこ iosios orgallizacijos porciki.Pcょ 狙dojiorganizacijaprivalopiょ iml vykゥtipcr skuodo raono

CPO.
15,Siilyma pirhi per CPO・LT arba iSjOs,Perkanこ ioSiOS OrganizacijOs dirckoriui gali

tcini Pirkimu iniCittOriuS,PirkimЧ  OrganiZttOriuS arba ViCも可 Ч pirkimЧ kOmiSija,taこiau nuSprCnduS

pirkimo ncvykdyti pcr/iも CPO.LT,siilyma tcikiantis subjchas privalo motyvuoti savo sprendima,tai

patvi.ina雛 idOkumC■ l paSkelbti PCrkanこ iOSi° S°rganiZaCij° S tinklalapゴ e CeitOkSyr→ irji SaugOti kanu

su kitais pirkimo dOkumemais VP1 97 straipsnyje nustatyta tvarka.

16. 1〔Jtt pirkinlЧ  planavil111, Organizavinll ir organizavinlo priettiirl atsakingo

asmens funkcijos ir atsakOmybё :

16.1.dcrina Pirkirntl iniciatoritl teikialllas Pirkilno paraigkas;

16.2.pagal iも Pirkilnu iniCiatorill gautus pirkilntl poreikius,rengia ir tcikia Perkanこ
iosiOS

organizacijos dirchoriui"ini皿 i Pcrkandosios organizacijos einam可Ч biudZCtini■ mC■ pirkimu plana

(TaiSykli■ l priedaS)irjO pakCitimuS,Skaiこ iutta numttOmu pirkimЧ  VeieS ir parCnka pirkimO biduS;

16.3.  esant porcikiui,  Cinarl■ aisiais  biudZctiniais  llletais tikslina Pcrkanこ
iosios

organizac10S pirkill・ Ч plana;

16.4.pagal PcrkalldosiOS OrganizaCijOs dirchoriallS patvi■
inta pirkimЧ  plalla rengia

Pcrkanこ 1。sios organizacijOs pirkimЧ  suvestin9 irja ne Vdiau negu iki einam爾 Ч biudttetiniЧ mCtЧ kOVO

15d.,o pttikSlinuS pirkinnu planl~nCdClSdamaS,Skelbia ViCこ 可 Ч pirkiFn■ lStatyln0 26 straipsnio l dal力
c

nustatytatvarka CVP IS ir PcrkandOSios orgallizacijOs tinklalapyje;
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16.5.CVP IS pildo metines pirkimu ataskaitas pagal Vieも 可■pirkimЧ  iStatym0 96

straipsnio 2 dalies 2 punkto if 3 dalies reikalavimus,tcikiajas Vicも 可Ч pirkimu tarnybai;

16.6.rengia pirkiln■ Organizavirno taisykles;

16.7.rcngia pirkirn■ Vykdyttto vidaus teises aktus ir(ar)kitus dokulmentus,sus」 usius su

pirkinlais;

16.8.試licka nuolttinO tcises aktち reglamcntuaanこ iЧ pirkimus,irjЧ  pakeitim■ StCbё scnl;

16.9.atlicka Perkandosios organizacijOs vidaus dokume■ Ч,Susゴ usiЧ Su pirkimais,tarp

j■ ir pirkimЧ organizavimo taisykliЧ ttitihics galiojantiems teises aktams,stcbesena ir,eSant pOreikiui,

rcngia jЧ pakeitimus,Perkandosios organizacijOs direkoriaus nustttyta t、
/釘ka juos derina ir tcikia

tvi■ inti bei skelbia Perkttdosios orgallizacijOs tinklalapyje;

16.10.vykdo s■ arこ iЧ ir kitos inbrmacijos,privalomos skelbti Vieζ 可Ч pirkimЧ iStatymc

nustatyta tvarka,paskelbilnl;

16.11.analizutta darbuotttЧ ,dalyva可 anё iЧ Visuose pirkilnЧ  proceso etapuosc,poreikl ir

teikia si■lymus Pcrkanこ iosios organizacijos direktoriui del pirkim.。 rganizavimo ir vidaus kO■ ■01es

sistemojc dalyVauJanこ iЧ aSmenu SkyrimO;

16.12.nc rcこ iau kaip ka■l pcr inctus perZiiri ncSaligkuino deklarac」 Ч ir konidcncialuino
pasizadaimu registro duomenis,patcihas privaё i■ imercsЧ  deklttacttas ir pttibina,ar visi Vieg輔 Ч
pirkimЧ komiSijOS nariai,CkSpenai,Pirkimu iniCittOriai,PirkimЧ  OrganiZttOrial yra paSira"nCgaligkumO

deklttacijQirkOnidcncialumO pasizadё jimabci deklaravQprivaёius i五 eresus,kaip tai nurodyta Liemvos

Respublikos vicζ 可■ir privaё iЧ i■eresu derinimo valstybinac taHlybae istaサ inc;

16.13.uをtikrina, kad nauJai paskirtas Pirkinlll iniciatorius, Pirkiln■  Organizatorius ir

ckspel■ ai,priCS pradedalni darba,paSiraSytti neSaliζ kurnO dCklaraC」 Q ir kOnidCnCialulnO paSiЙ adlilna;

16.14.nutraukus pirkimo s■劉
“
i del esminio sla“ ies paをcidimo― itraukia tickaus i

nepatikimЧ tiekaЧ sTaも 1;

16.15.itraukia ticklus i mclagingO inbrmacijl pttcikusi■ tiekl■ Sγ aもus,jei pirkimo

p10cedurЧ Inctu tiekaas nuslcpe ar pttcikё lnclaginga infOHnacijl,kaip nustatyta VP1 46 strdpsnio 4

dalies 4 punkte(も il inbrmacila Uを piよimu plal■Ⅳima,organizⅣ ima ir orgallizⅣimo pricZiira

atsal(ingam asmeniui taip ptt gali pCrduOti Pirkim■ OrganiZatOriuSり ;

16.16.saugo perduotas pasibaigusiЧ pirkimЧ bylas ir organizuaapirkimubyluperdavima

l arCttVa;

16.17.pagal poreikl kaupia ir rcngia stttistin9 inお rmacijO apic Perkanё iosios

organizacijos ttliktus ir ttlickamus vieSuosius pirkimus.

17. Pirkimq iniciatoriaus funkcijos ir atsakomybO:

17.1. atlieka Rinkos tyrim4;

17 .2. kiekvieno pirkimo procedfiroms atlikti pildo parai5k4 (Taisykliq 2 priedas). Kartu

su parai5ka rengia ir pateikia pirkimo objekto techning specifikacij4, kvalifikacijos reikalavimus (ei tokie

si[lomi), neprivalomus tiekejq pa5alinimo pagrindus (ei tokie sifllomi), kokybes vadybos / aplinkos

apsaugos standartus (ei tokie sitlomi), pasiulymq vertinimo kriterijus, pirkimo sutarties projekt4 arba

pagrindines pirkimo sutarties s4lygas (ei tokias sitlo) ir pagrindim4 del pirkimo objekto neskaidymo i
dalis (tarptautiniq pirkimq atveju ir kai atliekamas statinio statybos darbq ir statinio projektavimo

paslaugq pirkimas). Uhpildytqparai5k4 derina su uZ pirkimq planavim4, organizavimE ir organizavimo



pricをiira ttsakingu asmeniu tt ji pavaduttanこ iu darbuotau ir su BiudЙ ctini■ istaigЧ  buhalterinё s

apskaitos tvttkymo ccntrO dirchorc arji pavaduojanこ iu darbuotau;

17.3.teikia iSvadas del gauttl prctenz」 Ч,SusijusiЧ  Su jO pttengta inお rmacija,nurodyta

Sill′「aisykli■ 17.2 punkte;

17.4.inicijutta pagal prcliminttijl S■ ani ttlickamas ttnatl』 imo tickё jЧ VarЙymosi

procediras:

18.Pirkim■ Organizatoriaus funkcijOs ir atsakomybё :

18.1. vykdo lnazos vcrtes pirkirntl proccdiras 4ヽattos vertOs pirkilΥ l■l tVarkos aprag。 ,

patvinimO vics可 Ч pikimЧ tarnybOs direhoriaus 2017 m.birZclio 28 d.isakymuNr.lS… 97"Dёl ma2os

vertёS plrkilnu tVarkOS apraζ O patVirtinilnO“ ,nuStatytaiS atVeJaiS ir tVarka;

18.2.vykdo ttna可 ido tiekaЧ  Varttymosi procediras pagal preliminttittQ(¨ Sias)s■ani

(-lS);

18.3.vykdo dinanlines pirkinlo sistcn■ os pagrindu atlickanlo pirkinlo procediras:

18.4.pildo TickaЧ apklausos paを ylnl(TaiSyklil1 3 priedas);

18.5.rengia pirkimo dokumentus,ir,jei rcikalinga,siilo papildomus kvali■ kacijOs ir

tcchnines specinkacijos reikalavimus,ticka■ paもalinimo pagrindus,kokybes vadybos/aplinkos

apsaugos standanus,pasiilym■ veltinimo kriterijus,pagrindincs pirkimO S■ a■ieS SalygaS,kuriЧ

ncnurodё Pirkilntl iniciatorius;

18.6.pirkilno proccdirtl Vykdyrrlo ll■ etu,atsiradus aplinkybe:[ls,kuritl ncbuvo galilna

numatyti,gali inicijuoti pirkimO prOCediru n■ raukimQ.

18.7.pasibaigus pirkimui,pirkimo dokumentu bylas ir pasiraこ yta pirkimo sua■ i

perduoda Utt pirkinlЧ  planaviln■ ,Organizavirnl ir organizavirno pric2iirO atsakingain aslneniui;

19.Utt sutarties vykdyml atsakingo asmens funkcijOs ir atsakomybO:

19.1.priZiiri(orgallizuoja priCを i■a)PCrkandOSiOS OrgttiZaCijOS SudarytOSC pirkimO

suta■yse numatytu jos isiparcigojim}vykdyma ir priZiiri priStatymO(atlikimO,tCikimO)terminЧ  bei

prekれ ,paSlaugЧ  ir darb■ atitikieS pirkimO SIartySC numatytiemS kOkybiniamS ir kitiemS reikalaVimamS

laittmaSi;

19.2.pasiraSo prekiЧ , paslaugЧ  ir(鉗)darbu priemimo― pcrdavimo aktus, taip

pttvirtindamas,kad neturi pretCnZ」 Ч del gautu prekiЧ  ar S■ eikЧ paSlaugu tt darbll,ir paSiragO gautaS

sOskaitas fal(tiras(PV卜 4 SaSkaitaSねhiraS)雛 kituS toiSё S akuOSC ar pirkimO S■ artyjC numttytuS

apskaitOs dOkumemus,kuriuOs iも elekrOninёs sistcmos E.saskaita pcrduoda BiudZctiniЧ  iStaigЧ

buhaltcrines apskaitos tvarkylno ccntrui;

19.3.inicijuoja si■ lymus del s■ 額こi■ kcitimo,nutraukimo ar pirkimo suta■ yjc numatytll

pricvoli■ ivykdymo uttikrinimO bidu taikymO tiCklui;

19.4.csant porcikiui,rengia sut鉗 こiЧ pr江9Simo,keitimo ir n■raukimo pr● cktus;

19.5.pasibaigus sutarこ iai,pcrduoda visus dar neperduotus dokuinentus,sus」 usius su

pirkilno sutarties vykdylnu,lJЙ  pirkiintl planavirnl, organizavilnl ir pirkirn■ organizaviino prie2iira

atsakingam asmcniui(pVZっ raもtai tiekё jamS del vdⅣimO,delspinigi■ ir baudu taittmO,kitaS

SuSiraginejimas);

19,6.darbo kaitos atveju, perduoda priZi■ imЧ S■ arこ iЧ Vykdymo dokumemus
ticsioginiam vadovui arba kitam Pcrkantiosios organizacijOs direkoriaus paski■ am darbuotojui ir apic

taiinhrmuojaUttpirkimЧ planaVima,OrganiZaVima ir pirkimЧ OrganiZaVimO priCをiirO ttSakingQ aSmCni.
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20. CVP IS administratoriaus funkciios ir atsakomybd:

20.1. atsako uZ duomenq apie Perkandi4j4 organizacij4 aktualum4 ir teisingum4,

admini struoj a Perkandio si o s organi zacij o s darbuotoj ams suteiktas tei se s ;

20.2. sukuria ir registruoja naujus Perkandiosios organizacijos CVP IS naudotojus, kuria

naudotojq grupes CVP IS priemon6mis vykdomiems pirkimams, suteikia jiems igaliojimus ir nustato

prieigos prie duomenq ribas;

20.3. Perkan6iosios organizacljos darbuotojams nutraukus darbo santykius, panaikina jq
prieig4 prie CVP IS.

III.PIRKII唖 v ORGANIZAVI】旺O IR VIDAUS KONTROLES PROCEDUROS PAGAL
ETAPUS

Pirkimq planavimo etapas

2I.UZ pirkimq planavim4, organizavim4 ir pirkimq organizavimo prieZilr4 atsakingas

asmuo, rengia Perkandiosios organizacijos Pirkimq plano (Taisykliq I priedas) projekt4:

21.1. priskiria prekems, paslaugoms ir darbams kodus pagal BendrEji vie5qiq pirkimq

Lodyn4,patvirtint4 Europos Parlamento ir Tarybos 2002m.lapkridio 5 d. reglamentu (EB) Nr.2195/2002

del bendro viesqjq pirkimq Zodyno (BVPZ) (OL 2OO2 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 5 tomas, p. 3)

(su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos 2007 m. lapkridio 28 d. reglamento (EB) Nr.

21312008,i5 dalies keidiandio Europos Parlamento ir Tarybos reglament4 @B) Nr. 219512002 del bendro

vie5qjq pirkimq Zodyno (CVP) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2004llllEB ir 2004ll8lBB

del vie5qjq pirkimq tvarkos, kad CPV bDtq atnaujintas (OL 2008 L 74, p.1) (toliau - BVPZ);

21.2. vadovaudamasis VP| 5 straipsnio nuostatomis ir Numatomos vie5ojo pirkimo ir

pirkimo vertes skaidiavimo metodikos, patvirlintos Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m.

birZelio 27 d. ysakymu Nr. 15-94 ,,Ddl Numatomos vie5ojo pirkimo ir pirkimo vertds skaidiavimo

metodikos patvirtinimo", nuostatomis, apskaidiuoja numatomq pirkimq verles;

21.3. ivertina galimybg pirkimus atlikti i5 VPI 23YPI24 straipsniuose nurodytq subjektq;

21.4. ivertina galimybg prekes, paslaugas ar darbus isigyti naudojantis CPO elektroniniu

katalogu;

21.5. iverttna galimybE pirkim4 atlikti CVP IS priemonemis.

22. Perkandiosios organrzacljos direktoriui patvirtinus Pirkimq plan4, UZ pirkimq

planavim4, organizavim4 ir pirkimtl organizavimo prieZi[r4 atsakingas asmuo parengia Pirkimq

suvestinE ir, vadovaudamasis YPI26 straipsniu, ne veliau nei iki einamqjq biudZetiniq metq kovo 15 d-

j4 paskelbia CVP IS priemonemis, Vie5qjq pirkimq tarnybos nustatyta tvarka.

23. Atsiradus poreikiui einamaisiais biudZetiniais metais planas yra tikslinamas

Perkandiosios organizacijos vadovo isakymu.
24. Perkandiosios organizacijos direktoriui patvirtinus Pirkimq plano pakeitim4, UZ

pirkimq planavim4, organizavim4 ir pirkimq organizavimo prieZi[r4 atsakingas asmuo per 5 darbo dienas

patikslina paskelbt4 Pirkimq suvesting.
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25.Piよ imu planas ir Pirkimu suvestine gali b■ i nekeiこ iami,jcigu dёl nenumaサ ttl

aplinkybi■ iSkyla pOrCikiS ypaё Skubid Vykdyti Pirkimu SuVCStintte nenurOdytl pirkimo,aba kai

kOnkretauS pirkimO metu kCidaSiinbrmaCja,kuri apiC Si pirkima nurOdyta Pirkimu SuVestinde.

Pirkimo inicijavimo ir pasirengimo jam etapas

26.PirkimЧ inicittorius,prieさ inicijuodamas konkretaus pirkimo proccdiras,jei fikslinga,

paka■otinai ttlicka Rinkosサ riml,reikalinga pirkimo suta■ ies venei nustatyti,江 siZvclgia l inお rmac」η
apiC ankSёiau VykdytuS ana10giも kuS tt panagiuS pirkimuS ir S■ 鉗 こiu igyVendinima ir uttpildO PirkimO

paraigkQ(TaisykliЧ 2 priedas).

27.Uをpildyta ir su Biudをetinれ istaigЧ  tVarkymo ccntro vedeja tt ji pavaduttanこ iu

darbuOtOju,bei utt pirkimu planaViml,OrganiZaVimo ir pirkim■ organizavimo pricをiirO ttsakingu

aSmCniu Suderi■ a PirkimO pttaiζ ka teikiama PerkanこiOSiOS OrganiZaCijOS direkOriui,kWiS priima ViCna

ig SprendimЧ  ir PirkimO pttaiSkttC rCZ01iuCija nurOdO:

27.1.pavesti pirkilnl1 0rganizatoriui atlikti nlaを os vcrtes pirkin10 procediras;

27.2.lgaliOti kita pcrkanё i晰 1 0rganizaclJl江 lihi plrkimo proccd■as iki plrkimo suta■ics

sudttym。 ,nustaこ iusjai uをduotis ir sutcikus igaliqinlus t。 lns uttduotinls wkdyti;

27.3.ncvykdyti viegojO pikimo.

28,Pirkimo paraigkos ir ju priedai saugOmi ka■ u su ttitinkamO pirkimO dokumentais

(by10SC).

29.Pirkillltl iniciatorius tcikia igvadas del gautu pretenzttЧ
 'I｀

aisykli■  20.4 punkte
numttytais ttvcjais,ir priima sprendima bei teikia j:Pirkim■ organizttoriui.Esai poreikiui,PirkimO

iniciatorius gali konsultuotis su UЙ pirkiinll planavinll,Organizavilnl ir pirkinll1 0rganizavinlo prie2iirO

atSakingu aSmCniu, PirkimЧ OrganiZttOriumi tt kitaiS darbuOt● aiS.PirkimO iniCittOriauS VeikSmuS

pagrindttiantys dokumentai turi biti perduoti Pirkimo paraigkae nurodyticms,konkrctu pirkima

vykdysiantiellls asn■ enilns.

30. Perkandiosios organizacljos direktoriui rezoliucija parai5koje priemus sprendim4
pavesti maZos vertds pirkimo procedfiras arbapagal preliminariqj4 sutarti atnaujinto tiekejq varfmosi
procedfiras arba dinamines pirkimo sistemos pagrindu atliekamo pirkimo proceduras atlikti Pirkimq
organizatoriui, jis:

30.1. parenka pirkimo bDd4;

30.2. rengia pirkimo dokumentus;

30.3. pildo Tiekejq apklausos palymq (Taisykliq 3 priedas) ir teikia tvirtinti Perkandiosios

or ganrzacijo s direktoriui ;

30.4. Tiekejq apklausos paZyma gali blti nepildoma jei pirkimas buvo vykdytas per

CPO.LT elektronini katalog4.

30.5. vykdo atnaujinto tiekejq varZymosi procedDras VPI 78 straipsnio 6 dalyje nustatyta

tvarka.

31. Perkandiosios organizacijos direktoriui priemus sprendim4 igalioti kit4 perkanii4j4
organizacij4 atlikti pirkimo procedtiras iki pirkimo sutarties sudarymo:

31.1. Pirkimq iniciatorius parengia igaliojim4, kuriame [galiotajai organrzacijat

nustatomos uZduotys ir suteikti visi igaliojimai toms uZduotims vykdyti, taip pat nurodoma numatoma
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pirkimo vc■e,apskaiこiuota vadovattamis Numttomos vicgojO pirkimO ir pirkimO ve■ es skaiё iavimo

rnctodika.

31.2.u4galiotaai orgmizacjai nustatytas uttduotis atsako PerkandOji Organizac」 a,ou乏

SiЧ uttduOё iЧ iVykdyma― LaliOtOji Organizac」 a.Utt pirkimo sdartics sudarym%jos sllygЧ  vykdymlyra

atsakinga Pcrkandoji organizacija;

31.3.jci pirkimo proccd■ os buvO atlihOs laikantis teises aktu reikalⅣ imЧ,pagal

igaliOjime nuStatytaS uttduOtiS ir S■ Cikms igalittimuS tOmS uttduOtimS Vykdyti,Piま imЧ inidatorius

pirkimO S■ artiCS prOjCha;

31.4.jei pirkimo procediros buvo ttliktOs nesilaikant tcises aktu rcikalavimЧ  ir(ar)nc
pagal igalidime nustttytas uを duotis ir sutcihus igaliaimus toms uを duotims vykdyti, Pirkimu

iniCittOriuS,inお rmutta apie tai lgaliOt晰 1 0rganiZaCijl,nurOdydamas trikumus ir siilydamas juos

iζtaisyti ar nutraukti pirkinlo procediras.

32.Tiekl■ pretcnzijas nagrintta PirkinlЧ  OrganizatOrius.Atskirais atvdais Perkanこ iOsiOs

OrganiZaCijOS dirChOriauS iSakymu pretenZijOmS nagrinOti gali b■ i sudavta ttskira komisija.

Nagrinejant pretenzijl,gali b■ i kreipiamasi l Pirkimu inicittoriЧ ,kuris,privalo ptteiksti argumcntuOt4

SⅣO nuOmOn9 del gatltOs pretenz」 OS.PirkimЧ OrgmiZatOriuS eSant pOrCikiui(pakorcgⅣ us paraigkoje

nurOdyta inおrmaCijl,pirkimo s■ a■ies sllygas ir pan.)suderina parcngto atsakymo dё l pretenzijos

prOjekl Su Pirkimu iniCiatOriumi,jCi l Pirlく imo iniciatorill buvo hciptasi dё l iζvados,kaip tai numatyta

もitl′raisyklit1 1 7.3 punktc.

Pirkimo sutarties sudarymo etapas

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

34. Sutarties projekt4 parengia Pirkimq organizatorius.

35. Sutarties projektas ir visi jos priedai turi bfti suderinti su sutartyje nurodytu UZ

sutarties rykdym4 atsakingu asmeniu.

36. Pirkimo sutarti pasira5o Perkandiosios organizacijos direktorius, jam nesant - jo
funkcijas laikinai atliekantis pavaduotojas arba kitas Perkandiosios oryanizacijos direktoriaus igaliotas
darbuotojas

37. Atlikus pirkimo procedlras ir priemus sprendim4 sudaryti pirkimo sutarti (iskaitant ir
Zodines sutartis), Pirkimq organizatorius, nedelsiant VP{ nurodyt4 informacij4 paskelbia (laimejusi
pasi[lym4 ir (ar) sudaryt4 pirkimo sutarti ir jos pakeitimus).

Pirkimo sutarties vykdymo etapas

38. Perkandiosios organizacijos ir tiekejo sutartiniq isipareigojimq vykdymo, pristatymo
(atlikimo, teikimo) terminq laikymosi koordinavim4 (organizavim4), taip pat prekiq, paslaugq ir darbq
atitikties pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams stebesen4 uZtikrina
sutartyje nurodytas atsakingas uZ sutarties vykdym4 Perkandiosios organizacijos darbuotojas.

39. UZ sutafties rykdym4 atsakingas asmuo, pastebejgs pirkimo sutarties vykdymo
trlkumus ar atsiradus kitoms sutarlies vykdymui svarbioms aplinkybems, privalo ra5tu kreiptis I Tiekej4
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praSydalnaS iζ taiSyti“ ikum.us.Tais atvaais,kai yra tcisinis pagrindas taikyti Tickaui pirkilno sutartyje

numatytuS prieV° liЧ uれikrinim° biduS(deiSpinigiai,baudOs,h.)ir(arbつ iniCijuoti pirkimo sla■ ics
nutraukimQ j噺 C nustatytais pagrindais,teikia Perkanё iosios organizac」 OS dircktoriui siilymO nutrallkti
piよ imo sut″ti,pttCngiadeltoprancMmOTickttui,kuripasiraSo Pcょ

andOsios organizacijos dircktorius.
40.Pc■ andOsios OrganizacjOs dircktoriui priemus sprendima nutrauhi pirkimo sla■

1,Uを sutarties vykdyllll atsakingas asllluo:                                              _

40.1.parcngia pirkilno sutarties nutraukinlo dOkunlentus;

40.2.pirkimO sutanics nutraukimO dokumentus patcikia Pcl・
kandosiOs OrganizacijOs

dircktOriui pasiraSyti.

41,Visais ttvdais,kai vykdant sudavtl Suta■
1試sirandaporeikis kcistitam tikras pirkimO

Suta・ガe nuStaサ tas sllygas,tOki pakeitima inicJutta Utt sutaties vykdymO ttsakingas asmu。
:

41.1. nustatOS, kad nunlat011ltl keisti pirkin10 sutarties sOlygЧ
 kcitirno galilnybe buvO

numttyta Suta貢力e arba ttitinka VP1 89 straipsni0 1 dalies l-3 punktuose igvardintus ttvaus,parengia

piよ im° SutartiCS palく eitimO prOjekt

41.2.teikia Pcよ alldOsios Orgttizac」 Os dircktOriui pasiraSyti;

42.Uを suta■ies vykdymO atsalくingas asmuo privalo isitiki■ i,kad pirkim0 0切 ckas,j0
tCChniniai'funkCiniai'kiCkybiniai'k° kybOS reikalaVimai ttitinka pirkimO Suta■

力 C nustaサtas sllygas,
nCpralCiSti prieV01ill iVykdylllo tcrininai,kitOs pirkirno sutaltゴ

C nustatytos sOlygOs ir priev。
lёs yra

iVykdytos tinkamai.u2sutanies vykdymO atsakingas asmuo pasiraさ
。priёmim。_pcrdavimo aktQ tt kita

paSlaugЧ SICikiml,prCkiЧ  priStttyma″ darbЧ  ttlikimO pagrindをianti dOkumcntQ,jeitoks numatytas,tik
t°kiu ttVau,jei neturi pretcnzjЧ

 ar pastabЧ del Perkanё iaai organizac」 ai pristttytu prekれ ,sutciktЧpaslaugll ar atlikttl darbЧ ・
43.Jci Uを sutarties vykdymO ttSakingas asmuO nustato,kad pirkimo O筍

chas,j0
tCChniniai'funkCiniai'kiekybiniai'k° kybёS rCikalaVimai ttitinka pirkimO Suta■

力 e nuStttytas sllygas,
taこiau patteiStOS kitOS j● C nustttytos necsrnines sOlygos,pri01ninl。 p̈crdavilno akte nurodo nustatytus
trikumuS,ji paSiraSo ir tcikia shlyma Pcよ andosios Organizacijos direhoriui del piょ imo suta■力e
numttytu prieVOliЧ iVykdymO uを tikrinimO bidЧ taikymo tiekaui.

44.Ivykdをius arba nutraukus pirkimo(preliminttijl)Suta■
i,Uを sua■ics vykdymO

江SakingaS aSmu° inおrmutta Uを pi去imЧ planavimO,OrganizavimO ir pirkimЧ  organizavimo prieを iira
江Sakingl aSmCni apiC sutalties vykdymO mctu iskilusias problcmas ir si.lymus del analogiskЧ

 pirkimЧVykdymO(pirkimO dOkumC■
■,suta■ies sllygЧ,kvalinkaciiЧ  reikalavimЧ  ir kt.)試 eitガ e.

45.Ivykdをius tt nutraukus pirkimO(prelimintti晰
o suta■:,Uを sutartics vykdyml

誠SakingaS aSmuo pcr 3 darbO dicnas pcrduoda visO Su pirkimo sutalics ivykdymu tt nutraukimu

SuSjuSilinお rmaC巧 l Utt pirkimu planaviml,organizavimO ir pirkimЧ
 organizavimo prie2iirQ atsakingam

aslncnlul.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

46' uz viesqjq pirkimq sutardiq ir jq pakeitimq originalq bei kitq pirkimq dokumentq
saugojim4 atsakingi darbuotojai, pasibaigus sutardiai, organizuojapirkimq dokumentq bylq ir sutardiqperdavim4 iarchyv4.

47 'Yisi su pirkimq organizavimu, vykdymu ir vidaus kontrole susijg dokumentai saugomiVPI97 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka.
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YLAKIU GIMNAZIJOS PLANUOJAMTJ VIESUJU PIRKIIVTIJ 20- METU PLANAS

PastabosPirkimo
iniciatorius

Pirkiino bidasPlanuojamo
pirkimo

verte (Eur be

Planuttama
pirkllno pradttia

(ketVinis),

suta■ies trukine

Pirkimo pavadinimasPirkimo

kodas pagal

BVPZ
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876432

PASLAUGOS



Skuodo rttono YlakiЧ  gimnazijOs vieζ lliЧ pirkimЧ
organizavin10 ir vidaus kOntrOles taisyklill

2 priedas

Direktoriui

(P irkimo inic i at ori aus pare igos)

SKUODO RAJONO YLAKIu GIIttNAZIJA

PIRKIMO PARAISKA

μα″ブ″Ⅳ″リ

φα″αぶαリ (vardas, pavarde)

Pirkimo obj ekto pavadinimas

Pirkimo objekto apra5ymas
(ei pirkimas skaidomas i dalis, nurodyti kiekvienos
pirkimo dalies pavadinim4; nurodyti prekiq savybes,
kiekius, paslaugq ar darbq apimtis)

Planuaama maksimali suta・ ies vel・ё
(su PVM,Eur)

Finansavimo Saltinis
(eigu ES leSos - nurodyti programos ir priemones
pavadinim4)

Numatoma pirkimo sutarties trukme,
atsiZvelgiant ! visus galimus pratgsimus
(nurodyti trukmg dienomis I menesiais / metais arba
numatom4 sutarties pradZios ir pabaigos data)

Atsiskaitymo tvarka

Ti ekej q kvalifi kacij os reikalavimai

zaligi reikalⅣimai

PasiUlymq vertinimo kriterijai
(kaina; s4naudos; kainos (ar sqnaudq) ir kokybes santykis
(nurodant, ar bus vertinama kaina, ar s4naudos))

Siiilomq kviesti tiekejq s4raSas
(Nurodomas tiekejo pavadinimas, Tel. NL. ir El. p.)
(pildoma tik atliekant supaprastint4 maZos vert6s
neskelbiamq apklausA)

「

Asmuo, atsakingas uZ sutarties vykdym4
Kita informacija

PRIDEDAMA
(technine specifikacija, planai, breZiniai, projektai ir kt.
dokumentai)
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TIEKEJu APKLAUSOS PAZYMA
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Laimdi usiu prirraZintas tiekeias:
Pastabos (pasiillym4 atmetimo prieiastys, kita informncija):

Pirkimo obiekto pavadinimas
Pirkimo obj ekto apraSymas

Pirkimo parai5kos data ir Nr.
Ar pirkimas buvo skelbiamas CVP IS
(Jeigu pirkimas skelbiamas nurodoma
paskelbimo data ir Nr. )
(Pildoma jeigu vykdomas neskelbiamas
pirkimas)
Tiekdjai apklausti
LodLlt, ra5tu ar ra5tu per CVP IS

(Jeigu raStu per CVP IS nurodyti pirkimo
Nr.)

Eil.

Nr.

Tiekejo pavadinimas Adresas, interneto svetaines arba el. pa5to

adresas, telefono, fakso Nr. ir kt.
Pasiiilym4 pateikusio

asmens pareigos,
vardas ir pavarde

ｉｌ

ヒ

Ｅ

ゝ

Tiekejo pavadinimas Pasiulymo
gavimo data

Pasiiilymo apibfrdinimas Pasiiilymo kaina
(su PVM, Eur)

(P irkim4 organizatorius) φα′αぶ′リ ″α″ααs,′αッαraり



Skuodo rajono Ylakiq gimnazijos
viesqjq pirkimq organizavimo ir vidaus
kontroles 4 priedas

Skuodo rajono Ylakiq gimnaziia

(tieiojo pirkimo komisijos pirmininko, komisiios nario, pirkimq organizatoriaus, stebdtoio,
trdas ir pat,ardi)

eksperto arba kito asmens

KONF'IDENCIALUMO PASIZADBJIMAS

202m. d.

Skuodas

BDdamas ,

1. PasiZadu:

1.1. saugoti ir tik lstatymq ir kitq teises aktq nustatytais tikslais ir tvarka naudoti vis4

su pirkimu susijusiq informacij4, kuri man taps Zinoma, atliekant man pavestas pareigas (uZduotis);

1.2. man patiketus dokumentus saugoti tokiu biidu, kad tretieji asmenys neturetq

galimybes su jais susipaZinti ar pasinaudoti;
1.3. neteikti tretiesiems asmenims informacijos, kurios atskleidimas prie5tarautq

Viesqjq pirkimq !statymo (toliau - VPD reikalavimams, visuomenes interesams ar paZeistq teisetus

viesuosiuose pirkimuose dalyvaujandiq tiekejq ir (arba) perkandiosios organizacijos interesus;

i.4. nepasiliktijokiq man pateiktq dokumentq koprjq.
2. 171an Linoma, kad su pirkimu susijusi4 informacij4, kuri4 VPf ir kitq su jo

igyvendinimu susijusiq teises aktq nuostatos numato teikti pirkimo procediirose dalyvaujandioms

arba nedalyvaujandioms Salims, galesiu teikti tik ipareigotas Vie5qjq pirkimq komisijos ar

perkandiosios organizacijos vadovo ar jo igalioto asmens. Konfidenciali4 informacij4 galesiu

atskleisti tik Lietuvos Respublikos istatymq nustatytais atvejais.

3. Man i5ai5kinta, kad konfidenciali4 informacij4 sudaro:

3"1. informacija, kurios konfidencialum4 nurode 5i4 informacij4 pateikusi Salis ir jos

atskleidimas ndra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teises aktus;

3.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos VPI ir kitq su jo

igyvendinimu susijusiq teises aktq nuostatos nenumato teikti pirkimo procedDrose dalyvaujandioms

arba nedalyvauj andioms Salims;
3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prie5tarautq VPI reikalavimams, visuomends

interesams ar paZeistq teisetus viesuosiuose pirkimuose dalyvaujandiq tiekejq ir (arba) perkandiosios

organizacij os interesus arba trukdytq uZtikrinti s4Zining4 konkurencij 4.

4. Esu ispetas, kad, paZeidgs 5i pasiZadejim4, turesiu atlyginti perkandiajai

or ganizacijai ir ti ekej am s padarytu s n uo sto lius.

(pareigos) (paraias) (vardas ir pavarde)



Skuodo rajono Ylakiq gimnazijos
vie5qjq pirkimq organizavimo ir vidaus kontroles
taisykliq
5 priedas

(perkandiosios organizacijos arba perkandiojo subjekto pavadinimas)

VIESuJv PIRKIMv ATASKAITA

d.Nr.20 1n.

I.ATASKAITINIAI KALENDORINIA1 lⅦ ETAI

II.lⅦAZOS VERTES PIRIKIIⅦAI

20

Pirkimo
objekto
rusls

Bendra
pirkilnЧ

vertO(Eur
Su PV卜I)

Bendras
pirkilnЧ

skalclus

(Vnt。 )

Sutartys
sudarytos ra5tu

(bendras sutariiq
skaiiius)

(Vnt.)

Sutartys

sudarylos

差odttiu

(bendraS
sutarこill

SkaiこiuS)

(Vnt.)

Sutartys
sudarytos raStu

(bendra
sutariiq vert6)
(Eur su PVM)

Prekds

Paslaugos

Darbai

Ig viso

III.PIRKI】旺AI PAGAL PRELITⅦ INARIASIAS SUTARTIS
l.PirkimaliS CPO

IV.KITA INFORMIACIJA

Eil

Nr.

Piよimo
nuincris

Tiekejo pavadinimas
kodas

lr SudarytЧ    pirkin10
sutarこ i■ Skaiё ius

(V■ .)

Bendra suma
(Eur su PVM)

2

I5 viso

1.ASlⅥUO,ATSAKINGAS UZ ATASKAITOS PILDYM[A



2

Vardas, pavarde

Telefonas

Elektroninio paSto adresas

2.PAPILD01VIA

3.ATASKAITA PASIRASANTIS
ASMU0

(Pareig4 pavadinimas) ρα″徳αリ (Vardas, pavardd)

INFORMIACIJA


