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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vie5qjq pirkimq organizavimo ir vykdymo tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) nustato VSl
Naujosios Akmenes ligonines (toliau - perkandioji organizacija) tarptautiniq, supaprastintq ir maZos
vertes pirkimq (toliau - pirkimai) orgarizavimo ir vykdymo tvarkq, apimandi4 perkandiosios
organizacijos poreikiq nustatym4, pirkimq planavim4 ir iniciavim4, pasirengim4 pirkimams, jr+

vykdymq, pirkimo sutarties sudarym4 ir igyvendinim4.
2. Planuodama ir atlikdama pirkimus, vykdydama pirkimo sutartis ir nustatydama pirkimq

kontroles priemones, perkandioji organizacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq
istatymu (toliau - Vie5qjq pirkimq istatymas), jo igyvendinamaisiais teises aktais, kitais istatymais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Vie5qjq pirkimq tamybos direktoriaus isakymais ir
perkandiosios organizacijos priimtais teises aktais.

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

kaip 58 000 Eur (penkiasdeSimt a5tuoni tlkstandiai eurq) (be pridetines vertes mokesdio (toliau -
PVM), o darbq pirkimo numatoma verte maZesne kaip 145 000 Eur (Simtas keturiasde5imt penki
t[kstandiai eury) @e PVM);

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

MaZos vertds pirkimq tvarkos apra5as (toliau - MVPA) - dokumentas, parengtas
vadovaujantis Vie5qjq pirkimq istatymu, nustatantis prekiq, paslaugq ir darbq maZos vertds pirkimq
(toliau - pirkimai) bfidus ir jq proced[ry atlikimo tvark4.



Numatoma pirkimo verte (toliau - pirkimo verte) -_perkandiosios organizacijos numatomqsudaryti pirkimo sutarties vert6, apstaidiuotu uuaoruui*iis viesqiq pirkimq istatymo 5 straipsniu irNumatomo viesojo pirkimo ir pirkimo vertes skaidiavimo^1epaifa patvirtinta viesqlq pirkimqtamybos direktoriaus 2017 m. birZelio 27 d. isakymu Nr. 1s-g4 (toliau - metodika). pirkimo verteskaidiuojama itraukiant visas moketinas sumis (nepriklausomai nuo finansavimo saltinio) be pvM,
iskaitant:

l) vertes, galindias atsirasti del.pirkimo sutarties pasirinkimo ir atnaujinimo galimybiq;2) prizr4 ir (arba) kitq i5mokq kandidatam, * aurvriams vertg, kai jie numatomi pirkimodokumentuose.
Perkaniiosios organizacijos pirkimq vidaus kontrole - perkandiosios organizacijosvadovo sukurtos vidaus kontroles sistemos daiis, kuria siekiama iaentirrruoti galimas klaidas arpaZeidimus bet kuriame pirkimq proceso etape, uZkirsti jiems k"lie ;i;G bei uZtikrinti su tuosusijusiq rizikos veiksniq valdyrn4lr tinkam4 p"rt*Ji"rio, org*iracijos pirkimq vykdymE.Pirkimg iniciatorius - perkaniiosios organizacijos dibuotoja, uiuu ,t*r.ttrinis padalinys,kuris nurode poreiki isigyti 

-reikalingq 
p.ekfq, ;;i;yg,t arba darbq ir kuris koordinuoja(organizuoja) perkandiosios organizacq-oi *a*yt"; ;;kil sutartyse numatytq isipareigojimqvykdymQ, pristatymo (atlikimo, teikimo) term]nq hif,ym4si, prekirj, paslaugq ir darbq atitiktipirkimo sutartyse numat5rtiems.kokybiniams ir kitiems reikalavimams, taip pat inicijuoja ar teikiasiulymus del pirkimo sutardig pratgsimo, keitimo, nutraukimo, teisiniq pasekmiq tiekejui,nevykdandiam ar netinkamai vykdandiam qlkimo sutartyje nustatytus isipareigojimus, taikymo.Pirkimg organizatorius - Perkandiosios organizli3o, ,aaouo p'uriirtu, darbuotojas, kurisperkandiosios organizacijos nustatyta_tvarka org#zuoja ir atlieka *uzo, vertes pirkimus, kaitokiems pirkimams atlikti nesudaroma viesojo piriimo komisija.

Pirkimq organizavimas - Perkandiosios organizacijos vadovo veiksmai, kuriant sistemE,apimandi4atsakingq 
rmenq paskyrim4, jq funkcij-q, ieisiq, pareigq i, utrut o-yii,;#;;,;#;

siekiama tinkamo PiTh*,} ir pirkimq r,rt*riq rykiy*o,'ru.iorritiui naudojant tam skirtas lesas irZmogi5kuosius iSteklius.

- Pirkimq planas - perkandiosios organizacijos parengtas ir patvirtintas einamaisiais
biudZetiniais metais planuojamq vykdyti prekiq]pastaugq ir oaruqliftimq'sqrasas.

Pirkimq suvestind perkandiosios organLacijos parengta'informacija apie visus
biudZetiniais metais.P-lanuojamus vykdyti pirkimu{ iskaitant mazos vertes pirkimus ir tuos, kurie
numatyti Viesqiq pirkimq istatymo 10 siraipsnyje'(toliau - vidaus r*atriuij.- 5r-lri""ir"ri:",
isskyrus maZos vertes pirkimus, kasmet ,. ,6tiu, t aip iki kovo 15 dienos, o patikslinus pirkimq
plana - ne veliau kaip per 5 darbo dienas, turi tuti paskelbta Centiineje viesqiq pirkimq
informacineje sistemoje (toliau - CVP IS) ir papildomai gali bfti paskelbta perkandiosios
organizacijos interneto tinklalapyj e.

Prevencing pirkimq ir pirkimo sutariiq vykdymo kontrolg atliekantis asmuo (toliau -prevencing kontrolg.atliekantis asmuo) - perkandiorlor trg*izacijos vadovo paskirtas dariuotojas
ar struktiirinis padalinys, perkandiosios organizacijos vad&o nustatyta tvarka-vykdantis i5anksting
pirkimo proceso procedtros stebesen4, patikrinim4 ir suderinim q, taip pat prevencing perkandiosios
organizacijos sudarytq pirkimo sutardiq vykdymo konholg.

Prevencinis patikrinimas - perkandiosios organizacijos vadovo nustatytais atvejais ir
lvarka prevencing kontrolg atliekandio asmens vykdomi isankstiniai veiksmai, k*iui. siekiama
isvengti galimq pirkimus reglamentuojandiq teises aktq ir perkandiosios organizacijos vidaus
dokumentq, susijusiq su pirkimais, paZeidimq tiek visame pi.ti-q procese,li.t utrti*ose jq
etapuose.

Ra5tu rei5kia bet koki4 _informacijos i5rai5k4 iodZiais arba skaidiais, kuri4 galima
perskaityti, atgaminti ir perduoti. Sis terminas apima ii elektroninemis priemonemis peidiotq ir
saugomq informacij4.

Rinkos tyrimas - kokybines ir kiekybines informacijos apie realiq bei potencialiq prekiq,
paslaugq ir darbq pasitilq, jq tiekiamas prekes, teikiamas puriuugui ir atliekamui d*bur, ,zirurn[
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rinkos dali, kainas ir pan.) rinkimas, analizA ir apibendrintq iSvadq rengimas, skirtas sprendimams,
susijusiems su pirkimais, priimti.

Tiekdjq apklausos ptLyma - perkandiosios organizacijos nustatytos formos dokumentas,
perkandiosios organizacijos vadovo nustatytais maZos vertes pirkimo atvejais pildomas pirkimo
organizatoriaus ir pagrindZiantis jo priimtq sprendimq atitikti Vieiqjq pirkimq istatymo ir kitq
pirkimus reglamentuoj andiq teises aktq reikalavimams.

Uil, perkaniiosios organizacijos administravim4 Centrin6je vie5qjq 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-perkandi4jq
organizacijq ir jos darbuotojus (pirkimq specialistus, ekspertus ir kt.).

Ui pirkimq organizavim4 ir organizavimo prieiifir4 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 dokumentg, susijusiq su pirkimais, paskelbimq, taip pat kiq
perkandiosios organizacijos dokumentq, privalomq skelbti Viesqjq pirkimq istatyme nustatSrta
tvarka, paskelbimo prieZifir4.

Ui pirkimg planavimq 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.

UZ pirkimq vykdym4 naudojantis centrinds perkaniiosios organizacijos elektroniniu
katalogu atsakingas asmuo -- perkandiosios organizacijos vadovo paskirtas darbuotojas, kuriam
vie5oji istaiga Centrine projektq valdymo agentura, 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 perkandiqfq organizacijq
atliekamas prekiq, paslaugq ar darbq isigijimas su pasirinktu (pasirinktais) tiekeju (tiekejais)
sudarant vie5ojo pirkimo-pardavimo sutarti (sutartis), neatsiZvelgiant i tai, ar prekes, paslaugos ar
darbai yra skirti viesajam tikslui.

VieSojo pirkimo dokumentai (toliau - pirkimo dokumentai) - perkandiosios organizacijos
pateikiami arba nurodomi dokumentai, kuriuose apra5omi ar nustatomi pirkimo ar jo proceduros
elementai: skelbimas apie pirkim4, i5ankstinis informacinis skelbimas, naudojamas kaip kvietimo
dalyvauti pirkime priemone, technine specifikacija, apraSomasis 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 organrzacijos vadovo
isakymu, vadovaujantis Vieiqiq pirkimq istatymo 19 straipsniu (atliekant projekto konkurs4 - 77
straipsniu) sudaryta komisija, kuri Viesqiq pirkimq istatymo ir MVPA nustatyta tvarka organizuoja
ir atlieka perkandiosios organizacijos viesuosius pirkimus. Vie5uosius pirkimus atlieka konkrediam
pirkimui atlikti nustatyta Komisija. Tokia Komisija veikia, kol atlieka pirkim4.

Vie5ojo pirkimo-pardavimo sutarties arba preliminariosios vie5ojo pirkimo-
pardavimo sutarties sudarymo atidOjimo terminas (toliau - atidejimo terminas) - pagal Viesqiq
pirkimq istatymo reikalavimus nustatytas laikotarpis, kuris prasideda nuo pranelimo apie sprendim4
nustatyti laimejusi vie5ojo pirkimo pasifrlym4 iSsiuntimo iS perkandiosios organizacijos
suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos ir kuriam pasibaigus sudaroma
vieSojo pirkimo-pardavimo sutartis arba preliminarioji vie5ojo pirkimo-pardavimo sutartis.

Vie5ojo pirkimo pasiulymas (toliau - pasiiilymas) - tiekejo raltu pateikiamq dokumentq ir
duomenq visuma ar ZodLiu pateiktas si0lymas tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal
perkandio sios organizacij os pirkimo dokumentuose nustatytas s4lygas.

4. Kitos apraSe vartojamos s4vokos yra apibreZtos Viesqjq pirkimq istatyme, kituose
pirkimus re glamentuoj andiuo se teises aktuo se.



5. Perkandioji organizacija, vykdydama pirkim4, siekia racionaliai naudoti tam skirtas le5as,
bei uZtikrinti, kad butq laikomasi aplinkos apsaugos, socialines ir darbo teises ipareigojimq vykdant
pirkimo sutartis. Pirkimai atliekami laikantis lygiateisi5kumo, nediskriminavimo, abipusio
pripaZinimo, proporcingumo, skaidrumo principq.

6. MaZos vertds pirkimus atlieka Komisija arba Pirkimo organizatorius. Komisijos
pirmininku, jos nariais, pirkimo organizatoriais skiriami nepriekai5tingos reputacijos asmenys
Vie5qjq pirkimq istatymo nustzttyta tvarka. Pirkimo iniciatoriaus parengtiems pirkimo dokumentams
ivertinti, pasifilymams nagrineti ir vertinti, kai reikia specialiq Ziniq, gali buti pasitelkiami ekspertai
(dalyko Zinovai konsultuoti klausimu, kuriam reikia specialiq Zfuit5, ar ji fvertinti), nesantys
Komisijos nariais.

7.1. MaZos vertes pirkimus atlieka Komisija, kai:
7.1.1. prekiq, paslaugq ir darbq pirkimo sutarties verte vir5ija l0 000 eury be PVM;
7.2.Maios vertes pirkimus atlieka Pirkimo organizatorius, kai:
7.2.1. prekiq, paslaugq ir darbq pirkimo sutarties verte nevir5ija 10 000 eurq be PVM;
7.3. Pirkimo orgarizatorius, atlikdamas maZos vertes pirkim4:
7.3.1. gali kreiptis ir i 1 (vien4) tiekej4 LodLiu, kai pirkimo sutarties verte nevir5ija 3 000

eury be PVM;
7.3.2.laeipiasi i I (vien4) ar daugiau tiekejq ra5tu, kai pirkimo sutarties verte nevir5ija 10

000 eurq be PVM.
8. Perkandiosios organizacijos vadovas turi teisg priimti sprendimq pavesti supaprastintq

pirkim4 vykdyti Pirkimo organizatoriui arba Komisijai neatsiZvelgdamas i apra5o 7.1 ir 7.2
punktuose nustatytas aplinkybe s.

9. Tuo padiu metu atliekamiems keliems pirkimams gali bffi sudarytos kelios Komisijos ar
paskirti keli pirkimo organizatoriai.

10. Skiriant Komisijos pirminink4 ir narius, pirkimo organizatoirl turi biiti atsiZvelgiama ijq ekonomines, technines, teisines Zinias ir Vie5qiq pirkimq istatymo bei kitq pirkimus
reglamentuojandiq teises aktq i5manymq.

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

reikalavimai, tai ne maZiau kaip treddalis Komisijos nariq turi buti tokios padios arba artimos
kvalifikacijos.

13. Komisija dirba pagal perkandiosios organizacijos vadovo patvirtintq Komisijos darbo
reglament4. Komisijoje gali dalyvauti teisininkas. Komisijai turi b[ti nustatytos uZduotys ir suteikti
visi uZduotims vykdyti reikalingi igaliojimai. Komisija, pirkimo orgarrizatorius sprendimus priima
savarankiSkai.

14. Pirkimo organizatorius, Komisijos nariai, sekretorius, ekspertai, stebetojai prieS
pradedami darb4 turi pasira5yti ne5ali5kumo deklaracij4 ir konfidencialumo pasiZadejim4 (apra5o I
ir 2 priedat). Komisijos sekretorius, pirkimo organizatorius perduoda juos saugoti perkandiosios
oryanizacijos Vie5qjq pirkimq specialistei (toliau - Vie5qjq pirkimq specialiste).

15. Perkandioji organizacija privalo isigyti prekiq, paslaugq ir darbq iS centrines
perkandiosios organizacijos (CPO) arba per j4, jeigu Lietuvos Respublikoje veikiandios cenhines
perkandiosios organizacijos siDlomos prekes ar paslaugos, per sukurt4 dinaming pirkimq sistemq ar
sudarytq preliminariqi4 sutarti galimos isigyti prekes, paslaugos ar darbai atitinka perkandiosios
organizacrlos poreikius ir perkandioji organizacrya negali prekiq, paslaugq ar darbq isigyti
efektyvesniu btdu racionaliai naudodama tam skirtas le5as. Perkandiosios organizacijos privalo
motywroti savo sprendim4 neatlikti pirkimo naudojantis centrines perkandiosios organizacijos
paslaugomis ir saugoti tai patvirtinanti dokument4 kartu su kitais pirkimo dokumentais Vie5qiq
pirkimq istatymo 97 straipsnyje nustatyta tvarka. Siame punkte numatytos pareigos isigyti prekiq,
paslaugq ir darbq i5 centrines perkandiosios organizacijos arba per j4 gali btiti nesilaikoma, kai
atliekant neskelbiam4 apklaus4 numatoma pirkimo sutarties verte yra maZesne kaip 10 000 Eur
(de5imt hikstandiq eurq) (be PVM).
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16. Perkandioji organizacija pirkimo proceduroms iki pirkimo sutarties ar preliminarios
sutarties sudarymo atlikti, taip pat atlikto pirkimo procediirq ataskaitai ar skelbimui apie sudaryt4
pirkimo ar preliminuiqq sutarti pateikti gali igalioti kit4 perkandi4f 4 organizacij1 (toliau - igaliotoji
organizacija). Tokiu atveju igaliotajai orgarizacijai 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 procedtiras, jeigu atsirado aplinkybiq, kuriq nebuvo galima numatyti,
ir privalo tai padaryti, jeigu buvo paZeisti Vie5qjq pirkimq istatymo 17 straipsnio I dalyje nustatyti
principai ir atitinkamos padeties negalima i5taisyti.

18. Pasikeitus apra5e minimiems teises aktams ir rekomendacinio pobtdZio dokumentams,
taikomos aktualios tq teises aktq ir rekomendacinio pobEdZio dokumentq redakcijos nuostatos.

I p[lrilMu PLANAVTMAS rR ORGANTZAVTMAS

19. Perkandiosios organizacijos vadovo isakymu paskirti pirkimo organizatoriai
einamiesiems motams numatomus vykdyti viesuosius pirkimus pradeda planuoti kiekvienq metq
pirmg ketvirti. Jie iki kiekvienq kalendoriniq metq vasario 15 d. pateikia perkandiosios

organizacijos vie5r{q pirkimq specialistei planuojamq vykdyti einamaisiais biudZetiniais metais
pirkti prekiq, paslaugq ir darbq sqra5E (apra5o - 3 priedas). Pagal pateiktus pirkti prekiq, paslaugq
ir darbq s4ra5us vie5qiq pirkinrq specialiste sudaro planuojamq vykdyti einamaisiais biudZetiniais
metais vie5qiq pirkimq plan4 (toliau - pirkimq planas) (apra5o 4 priedas).

2}.Ui:viestjq pirkimq plano sudarym4 ir jo vykdym4 atsakingi darbuotojai turi:
20.1. atsiLvelgti i le5as, planuojamas perkandiosios organizacijos biudZeto asignavimq

plane;
20.2. atlikti rinkos tyrim4, reikaling4 potencialiems tiekejams, numatomai pirkimo vertei ir

galimybei pirkim4 atlikti pagal Viesqjq pirkimq istatymo 23 ir 24 straipsnius;
20.3. ivertinti galimybg prekes, paslaugas ir darbus isigyti naudojantis CPO elektroniniu

katalogu ir pirkimq pagrindime pateikti vien4 i5 toliau pateiktq sifllymq, suderint4 su uZ pirkimq
vykdymq naudojantis CPO elektroniniu katalogu atsakingu asmeniu:

20.3.1. pirkim4 vykdyti naudojantis CPO elektroniniu katalogu, kai jame si[lomos prekds,

paslaugos ar darbai atitinka pirkimo iniciatoriaus suformuotus poreikius ir pirkimas negali btiti
atliktas efektyvesniu bfidu racionaliai naudojant le5as;

20.3.2. atlikti pirkimq nesinaudojant CPO elektroniniu katalogu ir, jeigu perkandioji

organizacij a pagal teises aktus privalo uZtikrinti, kad prekiq, paslaugq ir darbq pirkimai biitq
vykdomi naudojantis CPO elektroniniu katalogu, kai jame siiilomos prekes, paslaugos ar darbai

atitinka perkandiosios organizacijos poreikius ir perkandioji organizacija negali jq atlikti
efektyvesniu b[du racionaliai naudodama le5as, pateikti argumentuotq motyvacij4;

20.4. ivertinti galimybg atlikti pirkim4 CVP IS priemonemis;

20.5. [vertinti, ar ketinamoms isigyti prekems, paslaugoms ar darbams taikytini aplinkos

apsaugos kriterijai, energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir pirkimq pagrindime pateikti

siDlymus del Siq kriterijq taikyrno vykdant pirkim4;
20.6. parengti pirkimq pagrindim4, kuriame bttq nurodytas i5laidq bfltinumas, atsiZvelgiant

i savo veiklos uZdavinius ir tikslus, ir kita Apra5o 20.1-205 punktuose nurodyta informacija. Jeigu
pirkimq plane numatyti vidaus sandoriai, - nurodyta jq atitiktis pagal Vie5qiq pirkimq istatymo 10

straipsnio nustatytiems kriterijams.
21. Tik vizuoti perkandiosios organizacijos vadovo ir vyriausiojo buhalterio vie5qiq

pirkimq planai itraukiami i bendr4 perkandiosios organizacijos planuojamq vykdyti einamaisiais

biudZetiniais metais vieSqjq pirkimq plan4.

22. Viesqjq pirkimq specialiste iki kalendoriniq metq kovo I d. sudaro bendr4

perkandiosios organizacijos planuojamq vykdli einamaisiais biudZetiniais metais vie5qiq pirkimq



plun4 ir teikia tvirtinti perkandiosios organizacijos vadovui. Patvirtint4 bendr4 perkandiosios

organizacijos planuojamq vykdlyti einamaisiais biudZetiniais metais vie5qiq pirkimq plane kasmet,

ne veliau kaip iki kovo 15 dienos, o 5! plan4 patikslinus ne veliau kaip per 5 darbo dienas

Centrineje viisqlq pirkimq informacineje sistemoje ir savo tinklatapyje sketbia tais metais

planuojamq vykdyti viesqlq pirkimq suvesting, kurioje nurodo perkandiosios organizacijos

pavadinim4, adres4, kontaktirrius duomenis, pirkimo objekto pavadinim4 ir kod4, numatoma

pirki*o pradliq (ketvirtis), pirkimo btd4, ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmq (su

pratgsimais), taip pat nurodo, zr pirkimas bus atliekamas pagal Viesqiq pirkimq istatymo 23 ir 24

straipsnio nuostatas, ar pirkirnas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis vie5osios istaigos
Centrines projektq valdymo agentUros, atliekandios centrines perkandiosios organizacijos funkcijas,

elektroniniu katalogu, ar pirkinrui bus taikomi Zaliesiems pirkimams Lietuvos Respublikos aplinkos

ministerijos nustatyti aplinkos irpsaugos kdterijai, ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS

priemonemis, informacrj4, kad pirkimas atliekamas pagal Vie5qiq pirkimq istatymo 10 straipsni.- 
23. Atsiradus nenumatl,tam pirkimq poreikiui ar del ivairiq prieZasdiq sumaZejus poreikiui,

pirkimo iniciatorius nedelsdamas ra5tu teikia papildom4 informacij4 Olano pakeitimas) Vie5qjq

pirti.q specialistei ir tikslina savo planuojamtl pirkimq apimti. Pirkimq planas nekeidiamas, jeigu

del perkandiosios organizacijos nenumatytq aplinkybiq i5kyla poreikis ypad skubiai atlikti pirkimq

plane nenurody4 pirti*E art,a kai konkretaus pirkimo metu keidiasi informacija, kuri apie 5i

pirkim4 nurodyta pirkimq Planr:.- 
24. Pirkimo iniciatoriai atsako uL tai, kad Vie5qiq pirkimrl specialistei informacija apie

numatomus pirkimus butq pateikiama laiku ir teisinga. Vie5qjq pirkimq specialiste apibendrina

gautq informacij4 ir skelbia i5ankstinius skelbimus apie numatomus pirkimus tam, kad bltq
sutrumpinti tarptautiniq pirkimq terminai.

25. Pirlimo iniciatorius, pries prasidedant pirkimui, turi i5siai5kinti svarbiausias perkamq

prekiq, paslaugq ar darbq savybLs, kurias reikes nurodyi pirkimo dokumentuose, reikaling4 Siq

p*tirl, paslaugq ar darbq kiok! ar apimtis atsiZvelgdamas i vis4 pirkimo sutarties trukmq su

iafi*ais pratg-simais, maksinnali4 planuojamos sudaryti pirkimo sutarties vertg ir skirtq ar

ftanuolamq skirti asignavimq dydi, numatomas pirkimo objekto eksploatavimo iSlaidas, sifllymus

Oet puriutymq vertinimo kriterijq, o kai siflloma vertinti pagal ekonomi5kai naudingiausio

pasidlymo kritlrijq - ekonomirnio naudingumo vertinimo kriterijus ir parametrus, prekiq pristatymo

* puriurgq ir darbq atlikimo terminus, pirkimo sutarties trukmg, kitas reikalingas pirkimo sutarties

r4lygur iipateihi Viesqlq pirlcimq skyriui ar pirkimo organizatoriui reikalingus planus, breZinius,

pio;Imur, kit4 reikalin[4-infirrmacij4. Pirkimo iniciatorius turi atlikti rinkos tyrim4, reikaling4

pi*irno vertei nustatyti (isskyrus maZos vertes ir ypatingos skubos pirkimus). Rinkos tyrimq

pro""ru, paprastai apima drrorienq rinkim4 ir analizg. Atlikdamas rinkos tyrim4 pirkimo iniciatorius

pats pasiierka, kokius duomenis rinkti - pirminius, t. y. originalius duomenis, kurie renkami

.p".iutiui konkrediam pirkimui, ar antrinius, t. y. tokius duomenis, kurie jau buvo surinkti anksdiau

ir kuriuos galima visiSkai ar iS dalies panaudoti sprendZiant susidariusi4 problem4. Analizuojant

rinkos tyrimo metu surinktus duomenis, sisteminama informacija apie rinkoje tiekejq sitlomas

prekes, paslaugas ir (ar) darbus, jq savybes ir kainas, stebimi rinkos pokydiai. Rinkos tyrimo

apimtis ir detalumas priklauso nuo perkamo objekto sudetingumo, vertes.

26. Vykdant skelbiam4 ,i.Sqii pirkim4, perkandiosios organizacijos vadovui teikiama

pirkimE inicijuojanti paraiska-uZduotii- (apraSo 5 priedas). Ji turi buti vizuota inicijuojandio

padalinio vadovo bei vyriausiosios buhalteres.

27. pirkimo iniciatoriaus pirkimo paraiSka, viztota apra5e nustatyta tvarka,. teikiama

perkandiosios organizacijos vadovui , kuris priima sprendim4 del pirkimo vykdymo. Pirkimas gali

tUti pradedamas tik gavus r/iesrde pirkimq tarnybos sutikim4 esant Siai s4lygai: kai pirkim4

planuojama atlikti VieSqq pirkinrq istatymo 72 straipsnyje nurodytu neskelbiamq derybq biidu.

i<reipimasi del Sio sutiliimo Viesqjq pirkimq tamybos nustatyta tvarka rengia ir perkandiosios

org*iru"ilos vadovui ar jo ig;aliotam asmeniui pasira5ius teikia vie5qiq pirkimq specialiste, kuriai

viJ4 reikaiing4 informacij4't,oikia pirkimo iniciatorius. Vie5qiq pirkimq tunyba sprendim4 del

sutitimo priima pagal rr,rstufyq tvark4 nuo motyvuoto perkandiosios organizacijos kreipimosi-



prane5im4 del savanori5ko ex ante skaidntmo ir informacij4 apie tai nurodo pirkimo dokumentuose

arba jeigu pirkimas atliekamas pagal Viesqiq pirkimq istatymo 72 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktus ar

+ Oaii. Eiuo atveiu pirkimo intiatorius pirt irno parai5koje nurodo motyvus, pagnndZiandius Sios

i5imties taikym4, o vieiqiq pirkimq specialiste, perkandiosios organizacijos vadovui priemus

sprendim4 all pirkimo bUdo parinkimo, nedelsdamas turi ra5tu juos pateikti Vie5qiq pirkimq

tamybai.
28. Perkandiosios organizacijos vadovui priemus sprendim4 atlikti pirkim4, vie5qiq pirkimq

specialiste gali skelbti pirkimo technines specifikacijos projekt4. Techniniq s_pecifikacijq projektai

stelbiami vadovaujantis Informacijos viesinimo Centrineje vieSqiq pirkimq informacineje sistemoje

tvarkos apralo, pit't irtinto Vieiqjq pirkimq tamybos direktoriaus 2017 m. birZelio 19 d. isakymu
Nr. 1S-9f (o[au- Informacijos vie5inimo CVP IS tvarkos apra5as) VI skyriuje nustatyta tvarka.

Del technines specifikacijos projekto gautas pastabas, pasitlymus nagrineja ir i5vadas rengia

pirkimo iniciatorius.
29. Pirkimo vykdytojui turi bfiti pateikta pirkimo iniciatoriaus pirkimo parai5ka su

perkandiosios organizacijos vadovo rezoliucija organizuoti ir atlikti pirkim4.

30. Perkandiosios orgrrnizacijos vadovas paveda pirkim4 atlikti Komisijai arba Pirkimo

organizatoriui.
31. Komisija ar pirkimo organizatorius turi teisg gauti i5 pirkimo iniciatoriaus ir kiq

perkandiosios organizacijos darbuotojq vis4 informacij4, reikaling4 pirkimo dokumentams lvertinti
ir pirkimo procediiroms atlikti.

32. Pirkimo dokumentai rengiami vadovaujantis Viesqiq pirkimq istatymo nuostatomis.

Pirkimo dokumentus rengia:

32.1 . T uptautiniams ar supaprastintiems viesiesiems pirkimams - Komisij a;

32.2Maios vertes viesiesiims pirkimams - Komisija arba pirkimo organizatorius.

33. Sutarties projektus rengia pi*irnq iniciatorius ir parengtus suderina su viesqiq pirkimq

specialiste.

III. PIRIilMo D9KUMENTq TVIRTINIMAS IR PIRIilMO PROCEDURU VYKDYMAS

34. [staigos vadovo isakymu konkrediam pirkimui sudaryta komisija susirenka i posedi,

kuriame pasirenka viesojo pirki^o biid4, ruo5ia bei patvirtina pirkimo dokumentus arba priima

sprendim4 netvirtinti pirkimo dokumentq ir nurodo jq tr0kumus ar kitus motyvus.

35. patvirtinus pirkimo dokumentus, apie pirkim4 skelbiama vie5uosius pirkimus

reglamentuoj andiq teises aktq nustatla tvarka.

36. Perkandioji organizacija skelbim4 apie tarptautini, supaprastint4 (aip pat ir maZos vertes

pirkimq), skelbim4 apie iudaryt4 pirkimo sutarti ir informacini pranelimQ apie sprendimQ nilkfi
prekes," paslaugas- ar darbus n ik.lbi*t apie supaprastint4 pirkim4 (toliau - informacinis

pruresi*ur) ir-pranesimq del savanori5ko ex ante skaidrumo, kuriuos pagal Viesqlq Pirkimq

istatymq numatyta paskelbti viesai, skelbia pagal VieBqjq pirkimq tarnybos direktoriaus patvirtintas

formas ir teises akq reikalavimus CVP IS, o skelbiml apie tarptautini.pirkimQ, prane5im4 del

savanorisko ex ante skaidrumo ir skelbimQ apie sudarytq pirkimo sutarti - ir Europos Sqiungos

oficialiaj ame leidinyj e.

37. Skelbimq apie tarptautini, supaprastintq ir maZos vertes pirkim4, skelbim4 apie sudaryt4

pirkimo sutarti, informacini pranesim4 ir prane5im4 del savanori5ko ex ante skaidrumo, kuriuos

pagal Vie5qi[ pirkimrl istatym4 numatyta paskelbti viesai, rengia ir skelbia viesqiq pirkimq

specialiste.

38. pirkimo procedurq, pirkimo dokumenq paai5kinimus (patikslinimus) tiekejams savo

iniciatyva ar pagal tiekejq prrsy-rs teikia VieSqiq pirkimq specialiste (ei pirkimQ atlieka

t<omisija), arUa,3ii pirkim4 allieka pirkimo organizatorius - pirkimo otgarizatorius.
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39. Komisija, pirkinro organizatorius pasillymus nagrineja, vertina ir palygina
nedalyvaujant tiekejams. SusipaZinti su visa su pirkimais susijusia informacija gali tik Komisijos
nariai, Komisijos posedZiuoser dalyvaujantys stebetojai ir perkandiosios organizacijos pakviesti
ekspertai, Vie5qjq pirkimq teu:rybos atstovai, perkandiosios organizacijos vadovas, jo igalioti
asmenys, kiti asmenys ir institucijos, turindios toki4 teisg pagal jq veikl4 reglamentuojandius

Lietuvos Respublikos istatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu igalioti
Europos Sqjungos ar atskiry valstybiq finansing param? administruojarrtys vie5ieji juridiniai
asmenys. Kiti asmenys gali susipaZinti tik su ta su pirkimais susijusia informacija, kuriq atskleisti
leidZia Sis istatymas.

40. Kai pirkim4 vykdo Komisija, kiekvienas jos sprendimas protokoluojamas. Vykdant
pirkimo organizatoriaus maZos vertes pirkim4, kai apklausiamas vienas ir daugiau tiekejq, ir
pirkimo sutarties verte vir5ija 3000 Eur be PVM, pildoma tiekejq apklausos paiyma (apra5o 6

priedas)

41. Komisija (pirkimo organizatorius) priemusi sprendim4 sudaryti pirkimo sutarti,

atitinkamai posedZio protokolo i5ra54 ar nustatytos formos tiekejq apklausos pfrym1, taip pat

pasitlyme nurodyt4 informacij4, reikaling4 sutardiai pasira5yti, perduoda pirkimo iniciatoriui, o Sis

Komisijos ar pirkimo orgxrizatoiaus nustatytu laiku organizuoja sutarties pasira5ym4 (iSskyrus

teises aktuose, MVPA ir apra5e numatytus atvejus, kai sutartis sudaroma i:odi:iu).
42. Perkandiosios org;anizacijos padalinio, kurio uZsakymu organizuojamas pirkimas,

vadovas yra atsakingas uZ pirkimo sutarties sudarym4 laiku ir jos atitikti pirkimo dokumentams bei

pasillymui.
43. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis turi bfiti sudaroma nedelsiant, bet ne anksdiau,

negu pasibaige atidejimo tenninas, kuris negali bffi trumpesnis kaip 10 dienq (supaprastintq

pirkimq atveju - ne trumpesnis kaip 5 darbo dienos), o jeigu prane5imas apie sprendim4 nustatyti
laimejusi pirkimo pasiulyma nebuvo siundiamas elektroninemis priemonemis, negali bflti
trumpesnis kaip l5 dienq. Atidejimo terminas gali bfti netaikomas, kai:

1) vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis ar

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

sutarties pagrindu;
3) pirkimo sutartis sudaroma Zodlfu.
44. Pirkimo sutartis Zodiliu gali bfiti sudaroma tik tada, kai supaprastinto pirkimo sutarties

verte yra maZesne kaip 3 000 Eur (trys tiikstandiai eurq) (be PVM). Vie3qiq pirkimq istatymo
25 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytuose apra5uose nustatytais atvejais (ypatingos s4lygos) gali btrti

leidZiama Lodlit sudaryti supaprastinto pirkimo sutartis, kuriq verte ne didesne kaip 10000 Eur

(de5imt tiikstandiq eurq) (be P\/M).
45. Pirkimo sutarti parengia pirkimo iniciatorius vadovaudamasis visais su pirkimu

susijusiais dokumentais, jeigu ji nebuvo parengta kaip pirkimo dokumentq sudetine dalis, vizuoja

pirkim4 inicijuojandio struktUriinio padalinio vadovas ir organizuoja pirkimo sutarties pasira5ym4.

46. Norint keisti pirl<imo sutarti ar preliminanq4 sutarti jq galiojimo laikotarpyje,
perkandioji organizacija vadovaujasi Viesqjq pirkimq istatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais.

47. Norint nutraukti pirkimo sutarti ar preliminariq1q sutarti, perkandioji otgarizacija
vadovaujasi Viesqjq pirkimq istatymo 90 straipsnyje nustatytais atvejais.

48. Atlikus pirkim4, Pirkimo organizatorius ar Komisija perduoda visus su pirkimu

susijusius dokumentus vie5qfq pirkimq specialistei, kuris tvarko vie5qiq pirkimq dokumentq bylas

ir archyvuoja. Mokejimo dokurmentq originalai saugomi buhalterijos padalinyje.

49. Pirkimo iniciatorius sudarytos sutarties koptje pateikia vie5qfq pirkimq specialistei ne

veliau kaip per 2 darbo dienas nuo sutarties pasira5ymo/fsigaliojimo. Vie5qiq pirkimq specialiste,

per Viesqjq pirkimq istatymo nustatyt4 termin4, i5siundia VieSUiq pirkimq tarnybai kiekvieno

pirki-o procediirq ataskait4 (iiiskyrus maZos vertes pirkimus) ir, jei reikia, - skelbimq apie sutarties

iudarym4. Pirkimo proced[ry ataskaita pildoma CVP IS Viesqiq pirkimq tarnybos nustatyta tvarka
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ir terminais. Pirkimo procedurq ataskaita baigiama pildyti ir pateikiama Viesqiq pirkimq tamybai

CVP IS priemonemis ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo pirkimo proced[rq pabaigos datos.

Perkandioji orgarizacija laimejusio dalyvio pasiiilym4, sudaryt4 pirkimo sutarti ir pirkimo

sutarties sglygrl pakeitimus, iiiskynrs informacij4, kurios atskleidimas priestarautq teises aktams

arba teisetiems tiekejq komeroiniams interesams arba trukdytq laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne

veliau kaip per l0 dienq nuo pirkimo sutafties sudarymo ar jos sqlygtl pakeitimo turi paskelbti

Centrinej e vieSqiq pirkimq infcrrmacinej e sistemoj e.

50. Viesqlq pirkimq specialiste teikia pirkimq ataskaitas pagal Vie5qjq pirkimq istatymo 96

straipsnio 2,3 ir 4 dalis.
51. Planavimo ir pasirengimo pirkimams dokumentai, pirkimo dokumentai, parai5kos,

pasi[lymai bei jq nagrinejimo ir vertinimo dokumentai, Komisijos sprendimq priemimo, derybq,

diulogo ar kiti protokolai, susira5inejimo su tiekejais dokumentai, kiti su pirkimu susijg dokumentai

ru1,go-i ne trumpiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos, preliminariosios sutartys, pirkimo

,utityr, jq pakeitimai ir sujq vykdymu susijg dokumentai - ne trumpiau kaip 4 metus nuo pirkimo

sutarties ivykdymo. Sie nurodyti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentq ir archyvrl

istatymo nustatyta tvarka.

IV. PRETENZIJU IR SKUNDU NAGRINEJIMO TVARKA

52. Tiekejq pretenzijas perkandiajai organizacijai nagrineja Komisija ir pirkimo

organizatorius, atiikg- pirkim4. Sprendim4 del pretenzijos, remdamasis Komisijos, pirkimo

or[anizatoriaus i5vadomis ir plrtimo organizatoriaus ar Komisijos pirmininko paai5kinimais, priima

perkandiosios organizacijos vadovas.

53. Perkandioji organzacija privalo iSnagrineti preteruijq, priimti motyvuotq sprendimq ir
apie ji, taip pat apie anksdiau pranestq pirkimo proceduros terminq pasikeitim4 ra5tu praneSti

pretdljq paieitusiam tiekejui, iuinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams ne

veliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.

V. RIZIKOS VERTINIMAS

54. Perkandiosios org;anizacijos vadovas, lvertings pirkimo sudetingum1, gali paskirti

darbuotoj4, atliksianti preverncing kontrolg, ir jam pavesti atlikti pirkimq vidaus kontroles

procedural suteikiant teisg atlikti'perkandiosios organizacijos vykdomq pirkimq rizikos analizg,

apimandi4 rizikos nustatym4 ir: vertinim4.
55. Prevencing kontrolg atliekantis asmuo pirkimq rizikingum4 ivertina analizuodamas:

55.1. informatija apie,-numatomus vykdyti pirkimus, pateikt4 pirkimq plane ar pirkimq

plano pakeitimuose;
55.2. duomenis, pateiktus pirkimq iniciatoriq pirkimq parai5kose- uZduotyse;

55.3. gautq tiekejq paklausimq ir pateiktq pretenzijq duomenis;

55.4.kitq,jo nuomone,, svarbi4 su pirkimais susijusi4 informacij4.

56. Pirkimq procese gailimi rizikos veiksniai:

56. I . neskelbiamo pirkimq biido pasirinkimas;

56.2. perkandiajai organizacijai nebiidingi, neiprasti ar pirm4 kart4 vykdomi pirkimai;

56.3. iechniniulr (arba) pasitlymq vertinimo poZitriu sudetingi pirkimai;

56.4. gautq Pretenzijq skaidius;
56.5. nepagristai auk5tq ir (ar) specifiniq kvalifikacijos reikalavimq tiekejams nustatymas;

56.6. nepagristai auk5tq ir (ar) specifiniq reikalavimq pirkimo objektui nustatymas;

56.7. pert<-andiosios oiganizacijos darbuotojq specialiq Ziniq stoka, netinkamai parengti

pirkimo dokumentai;
56.8. skirtingos Vielojo pirkimo komisijos nariq nuomones, vertinant pasiiilymus;
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56.9. nei5samus pirkimq organizavimo ir kontroles tvarkos perkandiojoje organizacijoje
reglamentavimas (nepaskirti irtsakingi asmenys, nenusta[rtos procediiros, neatskirtos vykdymo,
sprendimq priemimo ir kontroles funkcijos);

56. I 0. nei5samus pirkimo sutardiq vykdymo prieZiiiros reglamentavimas;
56.11. perkandioji organizacija neturi vidaus audito tarnybos, vie5ieji pirkimai nebuvo

tikinti iSores audito.
57. [vertings rizik4, prevencing kontrolg atliekantis asmuo perkandiosios organizacijos

vadovo nustat5rta tvarka gali pasirinkti prevenciniam patikrinimui tiek visq pirkimq, tiek atskirus jo
etapus.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

58. Visi su pirkimq organizavimu, vykdymu ir vidaus kontrole susijg dokumentai saugomi
kartu su pirkimq proced[ry dokumentais Lietuvos Respublikos dokumentq ir archyrn4 istatymo
nustat5rta tvarka.
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VSl Naujosios Akmenes ligonines
viesqiq pirkimq organizavimo tvarkos apra5o I

vrEsoJr IsrArGA NAUJOSTOS AKMENES LIGONINE

priedas

_ (asmens vardas ir pavarde)

NESALISKUMO DEKLARACIJA
20 m. d. Nr._

Naujoji Akmene
Bldamas

pasiZadu: (ltieiajame pirkime ar pirkime atliekamq pareigq pavadinimas)

1. Objektyviai, dalyki5kari, be i5ankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visq tiekejq
lygiateisi5kumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripaZinimo ir skaidrumo
principais, atlikti man pavestas pareigas (uZduotis).

2. Nedelsdamas ra5tu pramesti perkandiosios organizacijos arba perkandiojo subjekto

(toliau kartu - pirkimo vykdytojas) vadovui ar jo igaliotajam atstovui apie galim4 vie5qiq ir
privadiq interesq konflikt4, paai5kejus bent vienai i5 Siq aplinkybiq:

2.1. pirkimo procediiro,se kaip tiekejas dalyvauja asmuo, susijgs su manimi
santuokos, artimos giminystes ar svainyst6s ry5iais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja

toks asmuo;
2.2. a3 arba asmuo, susijq,5 su manimi santuokos, artimos giminystes ar svainystes

rySiais:
2.2.1. esu (yra) pirkimo procediirose dalyvaujandio juridinio asmens valdymo organq

narys;
2.2.2. turhr(-i) pirkimo pnocedtirose dalyvaujandio juridinio asmens istatinio kapitalo

dali arba turtini ina54 jame;
2.2.3. gaunuGa) i5 pirkimo proced[rose dalyvaujandio juridinio asmens bet kokios

rii5ies pajamq;
23. delbet kokiq kiq aplinkybiq negaliu laikytis I punkte nustatlrtq principq.

3. Man i5ai5kinta, kad:

3.1. asmenys, susijg su rnanimi santuokos, artimos giminystes ar svainystes rySiais,
yra: sutuoktinis, seneliai, tevai (iteviai), vaikai (ivaikiai), jq sutuoktiniai, vaikaidiai, broliai,

seserys ir jq vaikai, taip pat sutuoktinio tevai, broliai, seserys ir jq vaikai;
3.2. pirkimo vykdytojui gavus pagristos informacijos apie tai, kad galiu bfiti patekgs i

intereso konflikto situacij4 ir nenusi5alinau nuo su atitinkamu pirkimu susijusiq sprendimq

priemimo, pirkimo vykdytojo va,Covas ar jo igaliotasis atstovas sustabdo mano dalyvavim4 su

atitinkamu pirkimu susijusiq sprendimq priemimo procese ar jo stebejime ir atlieka mano su

pirkimu susijusios veiklos patikr:inimq. Pirkimo vykdytojas, nustatgs, kad patekau i interesq

konflikto situacij4, paSalina marne i5 su atitinkamu pirkimu susijusiq sprendimq priemimo

proceso ar jo stebejimo. Jei nusl;atoma, kad i interesq konflikto situacij4 patekau atlikdamas

stebetojo funkcijas, pirkimo vykdytojas apie mano atlvilgiv priimt4 sprendimq informuoja
institucij4 ar !staig4, lgaliojusiq mane stebetojo teisemis dalyvauti vie5ojo pirkimo komisijos
posedZiuose;

3.3. turiu uZpildyti pr:ivadiq interesq deklaracij4, kaip tai numato Lietuvos

Respublikos viesqjq ir privadiq irnteresq derinimo valstybinOje tarnyboje istatymas.*
* SiJreikalavimas taikomas vie5ojo pirkirno komisijos nariams, asmenims, perkandiosios organizacijos vadovo

paskirtiems atlikti supaprastintus vieluosius pirkimus, ir vie5qiq pirkimq procedurose dalyvaujantiems ekspertams nuo

2018 m. sausio I d.

(pareigos) (para\as) (vardas ir pavarde)



VSf Naujosios Akmenes ligonines
viesqiq pirkimq organizavimo tvarkos apra5o 2 priedas

-

(Vieiojo pirkimo konisijos pirmininko, nario ar eksperto vardas ir pavardd))

VIESOJO PIRKIMV KOMISIJOS PIRMININKO NARIO AR EKSPERTO
KONFID ENCIALUMO PASIZAUBUVTAS

20 m. mdn. d.

Naujoji Akmend

Biidamas Vie5qiq pirkimq komisij os
(P irmininku, nar iu, e ks p er tu)

l. PasiZadu:
1.1. saugoti ir tik istatyrmq ir kitq teises aktq nustatytais tikslais ir tvarka naudoti

konfidenciali4 informacijq, kuri man taps Zinoma, dirbant Vie5qiq pirkimq komisijos
nariu ar ekspertu;

1.2. man patiketus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti

tokiu btidu, kad tretieji asmenl's neturetq galimybes su jais susipaZinti ar pasinaudoti, ir
nepasilikti jokiq man pateiktq dokumentq kop,jrU

1.3. neatskleisti tiekejams konfidencialios informacijos, esandios tiekejo

pasitilyme, jei jos atskleidimas priestarauja teises aktams, kenkia visuomenes interesams,

teisetiems tiekejo ar perkandiosios organizacijos komerciniams interesams ar trukdo

uZtikrinti s4Ziningq konkurencij q.

2.Man i5ai5kinta, kad konfidenciali4 informacijq sudaro:

2.1. informacija, kurios konfidencialumq nurode tiekejas ir jos atskleidimas nera

privalomas pagal Lietuvos Respublikos teises aktus;

2.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Vie5qiq pirkimq

istatymo ir kitq su jo igyvendinimu susijusiq teises aktq nuostatos nenumato teikti
pirkimo procedflrose dalyvaujandioms arba nedalyvaujandioms Salims;

2.3. informacija, jeigu jos atskleidimas priestarauja istatymams, daro nuostoliq

teisetiems Saliq komerciniams interesams arba trukdo uZtikrinti s4Ziningq konkurencij4.
3. Esu ispetas, kad, paZeidgs 5i pasiZadejim4, turesiu atlyginti perkandiajai

or ganizacij ai ir t iekej am s padarytus nuo sto I iu s.

(Paraias (Vardas, pavardd)

2



VSl Naujosios Akmenes ligonines
vie5qiq pirkimq organizavimo tvarkos apra5o 3 priedas

VIESOJI ISTAIGA NAUJOSIOS AKMENES LIGONINE

(p adal ini o p av adini m as)

20 

-BIUDZETINIAIS 

METAIS REIKALINGU PIRKTI
PREKry, PASLAUGU IR DARBU S^4RASAS

2}_m._men. _d. Nr._

Eil.
Nr.

Prekes, paslaugos ar darbo
pavadinimas

Prekds, paslaugos ar
darbo trumpas
apibiidinimas

Preliminari I
finansiniq metq

prekes,
paslaugos ar

darbo
numatomos

sudaryti pirkimo
sutarties apimtis

Eur

Ketvirtis, kurio
metu turi biiti
isigyta preke,

suteikta
paslauga ar

atliktas darbas

Informacija apie tai, ar
yra poreikis pirkti ta

padi4 prekg, paslaugq ar
darb4 ilgiau nei

I finansiniams metams
(eigu taip, nurodyti

konkretq laikotarpi ir
kiekvienq finansiniq

metu apimti Eur

Pastabos:

S4ra54 parenge:

(paraias) (vardas ir pavarde)
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V5[ Naujosios Akmenes ligonines
vie5qj q pirkimq organizavimo
tvarkos apra5o 5 priedas

prRrilM4 rMcrJuoJAr\rrr PARATSKA - vrnso.ro prRKrMo uznuorrs
20 m. d. Nr.

Naujoji Akmene

1. Pirkimo objekto pavadinimas:

2. Pirkimo objekto apra5ymas: lcetinamq pirkti preki4 paslaug4 ar darbq sqvybes, kolcybds reikalqvimai, techniniq
s p e c ifi ka c ij q p r oj e ld a i

4. Malsimali planuoiamos sudaryti sutarties vert€ €:
5. Numatoma pirkimo sutarties trukmO, atsiZvelgiant i visus galimus pratgsimus:
(nurodyti trulong dienomis/mdnesiais/metais arba numatomg sutarties pradiios ir pabaigos datq)

6. Prekiq pristatymo, paslaugq suteikimo ar darbq atlikimo terminai:
(rurodyti termints dienomis/ttanesiais/metais arba datQ

9. Si[lomi minimaltis tiekOjq kvalifikacijos reikalavimai:

I l. Siiiloma tiekejq pasiiilymus vertinti: mahiausios kainos/ekonominio naudingumo vertinimo lriteriiumi

12. Tiekeiu pasiglranU ekonominio naudingumo vertinimo pasirinkimo atveju siiilomi

ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai: ekonominio nauding umo ve rt i n i mo kriterij aus parametai:

13. Planuoiama pirkimo pradlia: (nurodyti datq qb! n snetgfi)

l4.BYPLkodas:'
SiE omrl kviesti tiek6jq sqralas: jergz parailka paduodamo dOl pirkimo, apie kuri nebus paskelbta:

Ar pirkimas wkdomas CVP IS priemon0mis:

fu pirkimas buvo itauhas i plana:

UZ sutarties vykdyme atsakingas asmuo/padalinys:

, br6Ziniai, projektai ir kiti dokumentai (jei reikalingi - i5vardinti)

(P irkimo inic iat or iatu p o eigos) (paratas) ( vardos, pattudL)



VSf Naujosios Akmenes ligonines
maZos vertes vie5qjq pirkimq tvarkos
apra5o 6 priedas

TrEr'dry APKLAUSOS PAZYMA

20 m.
Naujoji#

Tiekejq kvalifikaciniai reikalavirnai :

kodas:
Pasiiilymq vertinimo kiteriius:
Apklausos forma: Zodind lra*ytine botro"W

Adresas, interneto svetaines, el. pa3to adresas,
telefono, fakso numeris ir h.

Pasiulymo kaina ir kitos charakteristikos

Tinkamiausiu pioail
Pastabos:

(p ir ki mo o, ganti ai i aus p@ (paratas) (vardas ir pavarde)


