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vadovaudamasis Lietuvos Respubrikos vietos savivardos istatymo 29 straipsnio 8 dalies

2 punktu, PaneveZio miesto savivaldybes tarybos 2022 m' rugsejo 12 d' sprendimu Nr' TSP-355

,,Del teises atlikti centrines perkandiosios organizacijos funkcijas suteikimo PaneveZio miesto

savivaldYbes admini stracij ai" :

l. T v i r t i n u Pridedamus:

l.l.Centralizuotqirdecentralizuotqviesqiqpirkimqvykdymotvarkostaisykles;

l.2.CentralizuotqvieSqiqpirkimqveiklospaslaugqsutartiesformQ.

2.Nustatau,kadSioisakymol'lpapunktyjeminimostaisyklesisigatioja2023m'

sausio 1 d.

3. N u r o d a u, kad sis isakymas per vien4 menesi gali btrti apskundZiamas Lietuvos

administraciniq gindq komisijos paneveZio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevezys)

Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniq gindq nagrinejimo tvarkos istatymo nustatyta

tvarka, Regionq apygardos administracinio teismo paneveZio rumams (Respublikos g.62,35158

paneveZys) Lietuvos Respubrikos administraciniq bylq teisenos lstatymo nustatyta tvarka' Per

vienerius metus gali bflti apskundZiamas del valstybes tamautojq piktnaudZiavimo ir biurokratizmo

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams (Gedimino pr. 56, 01110 vilnius) Lietuvos

Respublikos Seimo kontrolieriq lstatymo nustatyta tvarka'

Administracij os direktorius
Tomas Jukna



PATVIRTINTA
PaneveZio miesto savivaldybes
administracij os direktoriaus

,XOJ.r,-l { - "Lt isakymu Nr. A- l0t{5

CENTRALIZUOTU IR DECENTRALIZUOTU VIESUJU PIRI(IMU VYKDYMO
TVARKOS TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Centralizuotq ir decentralizuotq vieSqf q pirkimq vykdymo tvarkos taisykles (toliau -
Taisykles) reglamentuoja:

1.1. PaneveZio miesto savivaldybes administracijos vykdomus centralizuotus prekiq,

paslaugq ir darbq viesuosius pirkimus, kuriuos CPO atlieka PaneveZio miesto savivaldybes (toliau -
savivaldybe) kontroliuojamq (valdomq) perkandiqjq organizacijq vardu pagal pasira5ytas

centralizuotq vieSqjq pirkimq veiklos paslaugq sutartis, Siq pirkimq subjektq teises, pareigas,

atsakomybg, kontroles tvark4.
1.2. Savivaldybes kontroliuojamq (valdomq) perkandiqjq organizacijq (iSskyrus PaneveZio

miesto savivaldybes administracrj4) vykdomus decentralizuotus prekiq, paslaugq ir darbq vie5uosius

pirkimus, kuriuos perkandiosios organizacij os atlieka savaranki5kai.

2. Visi vie5ieji pirkimai (toliau - pirkimai) privalo bflti vykdomi vadovaujantis Lietuvos

Respublikos vieSqjq pirkimq lstatymu (toliau - Vie5qjq pirkimq istatymas), Lietuvos Respublikos

civiliniu kodeksu, MaZos vertds pirkimq tvarkos apra5u, patvirtintu Vie5qiq pirkimq tarnybos

direktoriaus 2011m. birZelio 28 d. isakymu Nr. 1S-97 (toliau - MaZos vertds pirkimq tvarkos

apra5as), kitais istatymais ir juos lgyvendinandiaisiais teises aktais bei PaneveZio miesto savivaldybes

administracijos vidiniais teises aktais, reglamentuojandiais pirkimus.

3. Taisyklese vartojamos s4vokos:

3.1. Centralizuotq vie5qjq pirkimq veiklos paslaugq sutartis (toliau - sutartis) - sutartis,

pasiraSyta tarp PaneveZio miesto savivaldybes administracijos ir PaneveZio miesto savivaldybes

kontroiiuojamos (valdomos) perkandiosios organizacijos, kuria PaneveZio miesto savivaldybes

administracijai pavedama PaneveZio miesto savivaldybes kontroliuojamos (valdomos) perkandiosios

organizacijoi vardu atlikti jos inicijuotq centralizuotq vieSqiq pirkimq, numatytq jos patvirtintame

planuojamq atlikti kiekvienais einamaisiais kalendoriniais metais vieSqiq pirkimq plane, proced[ras.

3.2. Centralzuotas vie5asis pirkimas (toliau - centralizuotas pirkimas) - PaneveZio miesto

savivaldybes administracijos vykdomas vie5asis pirkimas, kai Vie5qiq pirkimq valdymo sistemoje

paZymetas pirkimo tipas - centralizuotas.
3.3. Decentializuotas vie5asis pirkimas (toliau - decentralizuotas pirkimas) - PaneveZio

miesto savivaldybes kontroliuojamos (valdomos) perkandiosios organizacijos vykdomas vie5asis

pirkimas, kai VieSqjq pirkimq valdymo sistemoje paZymetas pirkimo tipas - decentralizuotas.

3.4. CpO LT elektroninis katalogas - VSI CPO LT centralizuotq pirkimq katalogas.

3.5. Vie5qjq pirkimq iniciatorius (toliau - pirkimq iniciatorius) - PaneveZio miesto

savivaldybes kontioiiuo;amos (valdomos) perkandiosios organizacijos vadovo paskirtas Sios

perkandiosios organizu"i.lor darbuotojas, kuris nurode atstovaujamos perkandiosios organizacijos

poreiki isigyti reikalingq-prekiq, paslaugq arba darbq ir (ar) pateike PaneveZio miesto savivaldybes

ua-i"irL*i;ai pirkimui inicijuoti reikalingus dokumentus (atliko pirkimo inicijavimo proced[r4),

iskaitant pirkimo paraiskos pateikim4 vieSqjq pirkimq valdymo sistemoje.' 
i.O. Viesqjq pirkimq organizatorius (toliau - pirkimq orgatizatorius) - PaneveZio miesto

savivaldybes ua-iririracijos 
- 
arba PaneveZio miesto savivaldybes kontroliuojamos (valdomos)

perkandiosios organizacijos darbuotojas, kuris organizuoja ir atlieka supaprastintus vie5uosius

pirkirnur, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma vie5ojo pirkimo komisija.
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3.7. Vielqjq pirkimq valdymo sistema (toliau - Pirkimq valdymo sistema) - PaneveZio
miesto savivaldybes administracijos naudojama programine iranga, skirta vie5iesiems pirkimams
planuoti, vykdyti ir vieSojo pirkimo sutartims kontroliuoti elektronineje erdveje.

3.8. Kitos Taisyklese vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos Vie5qiq
pirkimq istatyme.

4. Siq taisykliq nuostatomis vadovaujamasi ir tuo atveju kai, esant nenumatytoms
aplinkybems ir siekiant uZtikrinti vie5ojo intereso apsaugQ, iskaitant visuomends sveikatos ir aplinkos
apsaugq, reikalinga ypad skubiai vykdyti prekiq, paslaugq ar darbq isigijim4.

II SKYRIUS
PIRKIMU PLANAVIMAS

5. PaneveZio miesto savivaldybes kontroliuojama (valdoma) perkandioji organizacija (toliau

- perkandioji organizacija) ne veliau kaip iki einamqjq kalendoriniq metq gruodZio I dienos Pirkimq
valdymo sistemos priemonemis turi pateikti informacij4 apie poreiki isigyti prekiq, paslaugq ar darbq
ateinandiais kalendoriniais metais. UZ pateiktos informacijos teisingumq yra atsakinga pati
perkandioj i organizacij a.

6. PaneveZio miesto savivaldybes administracija (toliau - CPO) ne veliau kaip per 30

kalendoriniq dienq nuo Taisykliq 5 punkte nurodytos informacijos gavimo pagal gaut4 informacij4
Pirkimq valdymo sistemoje parengia vieSqjq pirkimq plano (toliau - pirkimq planas) projektq.

Sudarydamapirkimqplanqprojektus CPO, be kitako, ivertina, arpirkimai gali buti atliekami iS CPO,
kaip nurodyta Vie5qjq pirkimq istatymo 82 straipsnyje, ar pirkimo objektui taikomi aplinkosaugos,

socialiniai kriterijai, taip pat, nustatydama pirkimo inicijavimo termin4, pirkimo pradliq ir pirkimo
bud4, ivertina, neatsiZvelgiant i planuojamo atlikti pirkimo vertg, skirtingq perkandiqiq organizacijq
pana5iq pirkimq apjungimo galimybg prie kiekvienos pirkimo plano eilutes nurodant pirkimo tip4
(centralizuotas arba decentralizuotas pirkimas).

7. Prie5 pateikdamas Pirkimq valdymo sistemos priemonemis informacrjq apie poreiki

isigyti prekiq, paslaugq ar darbq, pirkimq iniciatorius, vadovaudamasis Numatomos vie5ojo pirkimo
ir pirkimo vertes skaidiavimo metodika, patvirtinta VieSqfq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m.

birZelio 27 d. isakymu Nr. lS-94 ,,Ddl Numatomos vie5ojo pirkimo ir pirkimo vertds skaidiavimo

metodikos patvirtinimo", turi remdamasis skaidiuojamosiomis kainomis, panaSiq pirkimq praktika,

rinkos ir kitais tyrimais savaranki5kai, be CPO veiksmq, nustatyti pirkimo vertg. UZ nustatyt4 pirkimo
vertg, taip pat uZ kitos Pirkimq valdymo sistemos priemonemis pateiktos informacijos teisingum4 yra

atsakingas tik pirkimq iniciatorius.
8. Perkandioji organizacija Pirkimq valdymo sistemoje nurodo planuojamo pirkimo

inicijavimo pradZios dat4 einamqiq metq ketvirdiais arba nurodo pageidaujam4 pirkimo sutarties

pasira5ymo dat4.

9. Pirkimq plan4 su CPO derina ir tvirtina Pirkimq valdymo sistemos priemonemis uZ

pirkimq planavim4 atsakingas perkandiosios organizacij os vadovas.

10. Per metus pirkimq planas gali bfti koreguojamas. Pirkimq iniciatorius Taisykliq 7 punkte

nustatyta tvarka apskaidiuoja pirkimo vertg ir informacij4 apie poreiki isigyti pirkimq plane

nenumatytq prekiq, paslaugq ar darbq pateikia Pirkimq valdymo sistemoje, uZpildydamas pirkimo

poreikio pateikimo formQ. CPO ne veliau kaip per 30 kalendoriniq dienq nurodytos informacijos

gavimo pagal gaut4 informacij4 Pirkimq valdymo sistemoje parengia pirkimq plano pakeitimo

projektq.
11. Pirkimq valdymo sistemoje patvirtinus metini pirkimq planq ar jo pakeitim4,

perkandiosios organizacijos paskirtas darbuotojas i5 Pirkimq valdymo sistemos eksportuoja

patvirtinto metinio pirkimq plano suvesting arba pakeitimq suvestinq ir j4 paskelbia CVP IS.
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III SKYRIUS
PIRKIMU INICIJAVIMO TVARKA

12. Pirkimo iniciatorius, norddamas inicijuoti pirkimq plane esanti pirkimq, Pirkimq

valdymo sistemoje turi uZpildyti vie5ojo pirkimo inicijavimo paraiSkos form4 (toliau - Inicijavimo

paraiSka).- 
13. Pirkimo iniciatorius uzpildo Inicijavimo parai5k4 ir nurodo reikaling4 pirkimui vykdyti

informacij4, naudojantis Pirkimq valdymo sistemoje esandiais standartiniais pasirinkimais ir (ar)

dokumeniais. Prie Inicijavimo parai5kos turi bflti prideti Sie dokumentai / informacija (Sie dokumentai

gali bfti nepridedami, kai Taisykliq nustatytais atvejais tiekejai apklausiami LodLiu):

I 3 . t . pirki*o technines specifikacij os proj ektas (suformuoj amas Pirkimq valdymo sistemoj e

arba pateikiamas atskiras dokumentas laisva forma);
13.2. pagrindines pirkimo sutarties s4lygos arba perkandiosios orgarizacijos parengtas

pirkimo sutarties projektas;^ 
13.3. tiekejo pasiiilymo formos projektas (suformuojamas Pirkimq valdymo sistemoje,

pateikiant vis4 reikaling4 informacij4 ir duomenis Inicijavimo parai5koje. Prireikus ir Pirkimo

iniciatoriui nusprendus, Pasifllymo form4 papildyti informacija, lentelemis (pvz., del kainos

apskaidiavimo), nenumatytomis Pirkimq valdymo sistemoje, papildoma informacija pateikiama

pridedant dokumentq MS Exel formatu;- 
13.4. tiekejq kvalifikacijos reikalavimai (eigu tikrinama) (Pirkimo iniciatorius suformuoja

pirkimq valdymo sistemoje, naudojantis CPO parengtais ir esandiais standartiniais pasirinkimais,

ira5ant reikalingus duomenis);' 
13.5. tiekejq pasiUlymq vertinimo kriterijai, parametrai ir jq vertinimo tvarka, tais atvejais,

kai pasirenkamas kainos ar s4naudq ir kokybes santykio arba s4naudq vertinimo kriterijus (Pirkimo

iniciatorius suformuoja Pirkimq valdymo sistemoje, naudojantis CPO parengtais ir esandiais

standartiniais pasirinkimais, ira5ant reikalingus duomenis);

13.6. pagrindimas, kodel tarptautinis pirkimas neskaidomas i dalis, kaip numatyta Vie5qiq

pirkimq istatymo 28 straipsnio 2 dalyje (pagrindim4 Pirkimo iniciatorius pateikia Inicijavimo

paraiSkoje).' - 
14. perkandioji organizacija yra atsakinga uZ tinkamos ir suderintos Inicijavimo parai5kos

pateikim4 bei Iniciavimo paraiskoje ir kituose Taisykliq 13 punkte nurodytuose dokumentuose

pateiktos informacijos teisingum4, ieisetum4, pagrlstum4, objektyvumq ir atitikimQ Vie5qiq pirkimq

istatymo bei kitq pirkimus reguliuojandiq teises aktq reikalavimams.

15. pirkimo iniciatoiius, uZpildgs Inicijavimo parai5kq Pirkimq valdymo sistemoje, teikia j4

derinti pagal pirkimq valdymo slstemoje nustatyt4 centralizuotq ir decentralizuotq pirkimq

Inicijavimo paraiSkq derinimo schem4.

16. Centralizuotus ir decentralizuotus pirkimus Vie5qiq pirkimq istatymo nustatyta tvarka

atlieka:
I 6. I . Pirkimq organizatoriai:
16.1 .1 . maZos vertes Pirkimus;
16.l.2.pirkimus pugui VieSqiq pirkimq istatymo 82 straipsni fuer CPO elektroninikatalogq).

16.2. CpO vadovo iiuty*u, ,adovaujantis Vie5qjq pirkimq istatymo l9 straipsniu, sudaryta

viesojo pirkimo komisija ltoliau - komisija) - visus kitus pirkimus, i5skyrus nurodytus Taisykliq 16.1

papunktyje.
17. pirkimo dokumentus pagal pateikt4Inicijavimo parai5k4 ir su ja pateiktus dokumentus

rengia konkretq pirkimq vymantis subjektas (komisija arba pirkimq organizatorius). Pirkimo

dofumentai rengiami vadovaujantis Viesqiq pirkimq istatymo, kitq istatymq ir juos igyvendinandiq

teises aktq, reglamentuoj andiq pirkimus, reikalavimais'

lg. pirkimo iniciatorius priima sprendim4 del i5ankstinio pirkimo technines specifikacijos

projekto paskelbimo CVP IS.
19. pirkimq organizatoriai maZos vertds pirkimus neskelbiamos apklausos bfldu atlieka

Taisykliq IV skyriuje nustatyta tvarka.
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20. Esant nuolatiniam ar daZnam poreikiui visus metus pirkti to paties tipo prekes ar
paslaugas, Pirkimq valdymo sistemoje gali bfti parengiama viena Inicijavimo parai5ka del visq tokiq
per metus atliekamq pirkimq. Sios pirkimo Inicijavimo parai5kos verte negali btiti didesne nei
5000,00 Eur be pridetines vertds mokesdio.

21. Pirkimq organizatorius arba komisija bet kuriuo momentu iki pirkimo sutarties sudarymo
turi teisg nutraukti pirkimo procedlras, jeigu atsirado aplinkybiq, kuriq nebuvo galima numatyti, ir
privalo tai padaryti, jeigu buvo paZeisti VieSqjq pirkimq istatymo 17 straipsnio I dalyje nustatyti
principai ir atitinkamos padeties negalima i5taisyti. Pirkimo proceduros gali bfrti nutraukiamos CPO
ar perkandiosios organizacijos valia bei iniciatyva. Nutraukiant pirkimo procedlras perkandiosios
organizacijos valia, CPO nevertina perkandiosios organizacijos sprendimo del pirkimo nutraukimo
pagristumo aplinkybiq. CPO vykdo tik formaliuosius techninius pirkimo nutraukimo veiksmus.

IV SKYRIUS
DECENTRALIZUOTU PIRKIMU VYKDYMO YPATUMAI

22. Decentralizuotus pirkimus vykdo bei paskelbia laimejusio dalyvio pasiUlym4, sudaryt4
(-as) pirkimo sutarti (-is), preliminari4j4 sutarti ir jq pakeitimus Centrineje vie5qjq pirkimq
informacineje sistemoje, kaip numatyta Vie5qiq pirkimq istatymo 86 straipsnio 9 dalyje,
perkandiosios organizacijos vadovo paskirtas pirkimq organizatorius.

23. Pirkimq organizatorius, atlikdamas maZos vertes pirkim4 neskelbiamos apklausos b[du,
turi vadovautis MaZos vertds pirkimq tvarkos apra5u, kitais teises aktais, reglamentuojandiais vie5qjq
pirkimq vykdymq.

24.MaLos vertes pirkimo, atliekamo neskelbiamos apklausos b[du, atveju turi blti rengiami

Sie pirkimo ir su pirkimu susijg dokumentai:
24.1. kai pirkimas atliekamas iodliu:
24.1.1. Inicijavimo parai5ka, rengiama Pirkimq valdymo sistemos priemonemis;

24.1.2. pirkimo sutarties projektas (eigu sutartis sudaroma ra5tu);

24.1.3. kiti pirkimo dokumentai (pvz., praSymas tiekejui pagristi neiprastai maZ4 pasi[lymo
kain4 (derybq atveju - galuting kain4) ir kiti dokumentai, jeigu pagal vie5uosius pirkimus

reguliuojandiq teises aktq reikalavimus juos reikalaujama parengti ra5tu);

24.2. kai pirkimas atliekamas ra5tu:

24.2.L Inicijavimo parai5ka rengiama Pirkimq valdymo sistemos priemonemis;

24.2.3. kvietimas tiekejams pateikti pasifllym4 $irkimo sqlygos);

24.2.4. pirkimo sutarties proj ektas;
24.2.5. kiti pirkimo dokumentai (pirkimo dokumentq paai5kinimai, praneSimai tiekejams,

pra5ymas tiekejui pagristi neiprastai maL1 pasillymo kain4 (derybq atveju - galutinq kainfl ir kiti
dokumentai, kuriuos pagalpirkimus reguliuojandiq teises aktq reikalavimus b[tina parengti ra5tu).

25.KaimaZos vertes pirkimas atliekamas neskelbiamos apklausos b[du, tiekejams turi bUti

pateikiama 5i informacija:
25.1. pageidaujamos pirkimo objekto savybes ir svarbiausios pirkimo sutarties s4lygos;

25.2. pagal koki kriterijq bus i5renkamas ekonomiSkai naudingiausias pasiUlymas.

Pasirenkamas vienas i5 Viesqiq pirkimq istatymo 55 straipsnio 1 dalyje nustatytq pasiiilymo

vertinimo kriterijq;
25.3. kokias savo siiilomq prekiq, paslaugq ar darbq charakteristikas turi nurodyti tiekejas,

kokiomis priemonemis ir iki kadajis turi pateikti pasifllym4;
iS.+.Uuipbus informuojamas apklausiamas tiekejas apie sprendim4 sudaryti pirkimo sutarti.

26. Apklausiant LodLiu su tiekejais bendraujama telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje,

vertinama internete tiekejq skelbiama informacija apie prekiq, paslaugq ar darbq kain4.

27. Apklatsiani raStu kvietimas tiekejams pateikiamas elektroniniu paStu ar CVP IS

priemonemis.' 
28. Pirkimq orgarizatorius pirkimus pagal Viesqjq pirkimq istatymo 82 straipsnyje vykdo

CPO LT elektroninio katalogo priemonemis'
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29. Pirkimq organizatorius, atlikgs decentralizuot4 pirkimE, pirkimo
fiksuoja Pirkimq valdymo sistemos priemonemis - ne veliau kaip per 3 darbo
sutarties Zodiliu ar ra5tu sudarymo, pirkimo valdymo sistemoje uZregistruoja
prisega pasiraSytos pirkimo sutarties koprjq (eigu sutartis sudaroma ra5tu).

pabaigos rezultat4
dienas nuo pirkimo
sudaryt4 sutarti bei

30. Perkandioji organizacija, vadovaudamasi Vie5qjq pirkimq istatymo nuostatomis,
paskelbia decentralizuotq pirkimq laimejusio dalyvio pasi[lym4, sudaryt4 pirkimo sutarti,
preliminariqj4 sutarti ir Siq sutar6iq pakeitimus CVP IS, Vie5qjq pirkimq istatymo 86 straipsnio

9 dalyje nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
CENTRALIZUOT\T PIRKIMV VYKDYMO YPATUMAI

31. Pasira5ydamos Sutartis su CPO, perkandiosios organizacijos paveda CPO atlikti
centralizuotq prekiq, paslaugq ir (ar) darbq pirkimq proced[ras.

32. Atlikdama pirkimo procedlras CPO:
32.1. prireikus, konsultuoja perkandi4sias organizacijas del pirkimo procedtrq, pirkimo

objekto technines specifikacijos, tiekejams keliamq pa5alinimo pagrindq, kvalifikacijos reikalavimq,
pirkimo sutarties s?lygq ir kitq pirkimui atlikti reikalingq dokumentq parengimo ir ikelimo i Pirkimq
valdymo sistem4, o taip pat ir kitais darbo su Pirkimq valdymo sistema susijusiais klausimais;

32.2. atlieka pirkimo procedlras iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo;

32.3. paskelbia pirkimo procedtrq ataskaitq Centrineje vie5qlq pirkimq informacineje

sistemoje.
33. Perkandioji organizacija, siekdama inicijuoti pirkimo proceduras, Taisykliq 13 punkte

nustatytatvarka Pirkimq valdymo sistemos priemondmis CPO pateikia uZpildytq ir Sios perkandiosios

organizacijos vadovo ar jo igalioto asmens patvirtint4Inicijavimo paraiSk4. CPO pirkimo procedfiras

pradeda tik tuomet, kai yra pateikta visa Inicijavimo parai5koje reikalaujama informacija.
34. {vertinusi Inicijavimo paraiSk4 ir prie jos pridetus dokumentus ir nustadiusi, kad pateikta

informacija neatitinka VieSqiq pirkimq istatymo ar kitq teises aktq reikalavimq arba yra kitq esminiq

pateiktos informacijos netikslumq, CPO ne veliau kaip per 5 darbo dienas grqlina Inicijavimo
parailk4 patikslinti perkandiajai organizacijai, nurodydama, kokie netikslumai ar prie5taravimai

(toliuu - pastabos) yra taisytini. Prireikus CPO arba perkandioji organizacija organizuoja susitikim4

aptarti nurodytas pastabas.

35. Perkandioji organizacijane veliau kaip per 5 darbo dienas nuo pastabq gavimo Pirkimq

valdymo sistemoje patikslina Inicijavimo paraiSkq ir pakartotinai pateikia jA CPO.

36. Inicijavimo parai5ka ir susijg dokumentai (eigu reikia, papildymai ir patikslinimai), CPO

turi btti pateikti ne veliau kaip prie5:-36.1.120 
kalendoriniq dienq iki planuojamo pirkimo sutarties pasiraSymo, kai pagal Vie5qjq

pirkimq istatymo nuostatas turi buti atliekamas tarptautinis pirkimas;

36.2.90 kalendoriniq dienq iki planuojamo pirkimo sutarties pasira5ymo, kai pagal VieSqjq

pirkimq istatymo nuostatas turi bflti atliekamas supaprastintas pirkimas;

36.3.40 kalendoriniq dienq iki planuojamo pirkimo sutarties pasira5ymo, kai pagal Vie5qiq

pirkimq lstatymo ir MaZos vertes pirkimq tvarkos apra5o nuostatas turi blti atliekamas supaprastintas

maZos vertds pirkimas skelbiamos apklausos b[du.
37. Taisykliq 36 punkte numatyti terminai netaikomi, kai perkandioji organizacija inicijuoja

pirkimo proced[ras, nesilaikant Pirkimq valdymo sistemoje numatytq planuojamo pirkimo

inicijavimo datq. CpO kiekvienu atveju turi teisg ivertinti ir nustatyti tokio pirkimo pradZios dat4.

38. Jeigu del nenumatytq aplinkybiq iSkyla poreikis ypad skubiai vykdyti pirkim4,

perkandioji orginizacija apie tokio pirkimo vykdym4 ra5tu ar Pirkimo valdymo sistemos

priemonemis informuoja CPO. Tokiu atveju Inicijavimo parai5ka gali buti pateikiama neatsiZvelgiant

iTaisykliq 36 punkte nlrodytus terminus. Vie5qiq pirkimq istatyme numatytais atvejais, kai pirkimas

gali biti vykdomas skubiai, nenumatytas aplinkybes, del kuriq atsirado poreikis vykdyti tokipirkim4,

5i perkandioj i organizacij a nurodo Inicij avimo parai Skoj e.
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39. CPO gali atsisaklrti atlikti pirkimq jeigu Inicijavimo parai5koje pateikta informacija
neatitinka Vie5qjq pirkimq istatymo ar kitq teises aktq reikalavimq. Tokiu atveju CPO Pirkimq
valdymo sistemoje gr4Lina Inicijavimo parai5kq perkandiajai organizacijai, nurodydama tokio
sprendimo motyvus.

40. Per Taisyklese nustagrt4 terminq negaws visos tinkamam pirkimui vykdyti btitinos
informacijos arba paaiSkejus, kad pateikta informacija neatitinka Vie5qjq pirkimq istatymo ar kitq
teises aktq reikalavimq, yra neteiseta ir (ar) neteisinga, CPO turi teisg grqZinti Inicijavimo paraiSk4
perkandiajai organizacijai, sustabdyti pirkimo procedfiras, nukelti jq terminus ar nutraukti pirkimo
procediiras.

41. Perkandioji organizacija kiekvienam pirkimui turi paskirti ir Inicijavimo paraiskoje
nurodyti atsaking4 darbuotojq, kuris gerai i5mano pirkimo objekt4, ir kuris prireikus galetq dalyvauti
pirkimo procedfrrose eksperto / komisijos nario teisemis, turetq teisg keisti, tikslinti Inicijavimo
paraiSkoje (su ja pateikiamuose dokumentuose) nurodytq informacij4, duomenis ir pritarti
atliekamiems koregavimams (toliau - Atsakingas darbuotojas). Atsakingas darbuotojas pirkimo
vykdymo metu teikia eksperting iSvad4 del komisijos ar pirkimq organizatoriaus suformuluotq
klausimq, susijusiq su pirkimo procedflry vykdymu.

42. Jeigu pirkime pasillymai yra vertinami pagal kainos ar s4naudq ir kokybes santyki ir
pasirinktos vertinti pasiulymo technines charakteristikos nera kiekybi5kai ivertinamos, perkandioji
organizacija turi pasifllyti pagal pirkimo pobUdi reikaling4 ekspertq skaidiq, kurie atliks ekspertini
techninio pasi[lymo vertinim4.

43. Komisrjai ar pirkimq organizatoriui atlikus pirkimo procedlras, pirkimo s4lygos,
komisijos protokolas, kuriuo buvo nustatytas laimetojas, laimetojo pasifrlymas, pirkimo sutarties
projektas ir kiti pirkimo sutarties sudarymui reikalingi pirkimo dokumentai ne veliau kaip per 5 darbo
dienas nuo laimetojo nustatymo dienos perduodami Pirkimq valdymo sistemos priemonemis
perkandiajai organizacijai, jei nera gauta pretenzijq ar ieskiniq.

44. Perkandioji organizacija, ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo pirkimo sutarties
sudarymo, pirkimo valdymo sistemoje uZregistruoja sudaryt4 sutarti bei prisega pasira5ytos pirkimo
sutarties koptje. Perkandioji organizacija, vadovaudamasi Viesqjq pirkimq istatymo nuostatomis,
paskelbia centralizuotq pirkimq laimejusio dalyvio pasitilym4, sudaryt4 pirkimo sutarti,
preliminariqj4 sutarti ir Siq sutardiq pakeitimus CVP IS, Vie5qjq pirkimq istatymo 86 straipsnio
9 dalyje nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS
SUTARdIU VYKDYMAS

45. Perkandiosios organizacijos vadovo paskirtas ir pirkimo sutartyje nurodytas darbuotojas,
vadovaudamasis pirkimus reglamentuojandiq teises aktq reikalavimais ir pirkimo sutarties
nuostatomis, atlieka pirkimo sutarties vykdymo kontrolg, tikrindamas ir priZilredamas:

45.1. kieki ir kokybg;
45.2. kainq ir ikainius;
45.3. mokejimus;
45.4. isipareigoj imq vykdymo terminus;
45.5. subtiekim4;
45.6. taikytinas netesybas;
45.7. pakeitimus;
45.8. galiojim4 ir nutraukim4.
46. Pirkimq sutardiq vykdymo kontrole pasibaigia:
46. 1. pirkimo sutarties Salims ivykdZius sutartinius isipareigojimus;
46.2. gavus teismo sprendim4 del sutarties privalomo nutraukimo;
46.3. nutraukus pirkimo sutart! Saliq tarpusavio susitarimu, vienos i5 Saliq sprendimu.
47. Perkandiosios organizacijos vadovo paskirtas ir pirkimo sutartyje nurodytas darbuotojas

nedelsiant informuoja savo vadovq apie pirkimo sutarties neivykdymqarbanetinkam4 ivykdym4.
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48. Perkandiosios organizacijos vadovo paskirtas ir pirkimo sutartyje nurodytas darbuotojas
ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo pirkimo sutarties vykdymo kontroles pabaigos naudojantis CVP
IS priemonemis skelbia apie pirkimo sutarties neivykdymq arba netinkam4 ilykdym4, kaip tai
numatyta VieSqj q pirkimq istatyme.

VII SKYRIUS
PRETENZIJU IR GINdU NAGRINEJIMO TVARKA

49. CPO gautas pretenzijas del jos atliekamq pirkimq procedury (toliau - pretenzija)

nagrineja ir sprendim4 del gautos pretenzijos priima CPO sudaryta pretenzijos nagrinejimo komisija
(toliau - pretenzijos nagrinejimo komisija).

50. Pretenzijos nagrinejimo komisija pirkimq organizatoriui ar komisijai Pirkimq valdymo
sistemos priemonemis teikia atsakymo tiekejui projekt4 del iSnagrindtos pretenzijos. Komisija ar
pirkimq organizatorius atsakymq tiekejui pateikia (i5siundia) tiekejui, suinteresuotiems kandidatams

ir suinteresuotiems dalyviams.
51. Pretenzijos nagrinejamos ir gindai sprendZiami laikantis Vie5qjq pirkimq istatyme ir

kituose teises aktuose nustatytos tvarkos bei reikalavimq.

VIII SKYRIUS
CVP IS ADMINISTRAVIMAS

52. CVP IS administratoriaus funkcijas gali atlikti CPO ir perkandiqiq organizaciiq vadovq

paskirti asmenys.
53. CPO ir perkandiqjq organizacijq vadovq paskirti atlikti CVP IS administratoriaus

funkcijas asmenys:
53.1. gali suteikti CVP IS naudotojo teises komisijq natiams, pirkimq organizatoriams ir

pirkimus kontroliuoj andiq institucijq atstovams;

53.2. yra atsakingi uZ CVP IS naudotojq administravimq ir privalo uZtikrinti naudotojq

duomenq aktualum4 ir teisingum4 (suteikiant CVP IS naudotojo teises naujiems naudotojams ir
stabdant CVPIS naudotojo teises buvusiems naudotojams).

54. CVP IS administratoriai ir CVP IS naudotojai, naudodamiesi CVP IS, turi vadovautis

Naudojimosi Centrine viesqfq pirkimq informacine sistema taisyklemis, patvirtintomis Vie5qiq

pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodZio 28 d. isakymu Nr. 1S-181.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

55. Planavimo ir pasirengimo pirkimams dokumentai, pirkimo dokumentai, parai5kos,

pasiUlymai bei jq nagrinejimo ir vertinimo dokumentai, komisijos sprendimq priemimo, derybq,

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

preliminariosios pirkimo sutartys, pirkimo sutartys, jq pakeitimai ir su jq vykdymu susijg dokumentai

saugomi Viesqiq pirkimq istatymo nustatyta tvarka.

56. SusipaZinti su informacija, susijusia su pasiUlymq nagrinejimu, ai5kinimu, vertinimu ir
palyginimu, gali tik komisijos pirmininkas ir nariai, pirkimq organizatorius, ekspertai, VieSqiq

iri.ti-.Itarnytos ir kitq kontroliuojandiq institucijq atstovai, perkandiosios organizacijos vadovas ir
jo igalioti ui-.nyr, kiti asmenys ir institucijos, turindios toki4 teisg pagal Lietuvos Respublikos

istatymus.
57. Komisijos pirmininkas ir nariai, pretenzijq nagrinejimo komisijos pirmininkas ir nariai,

pirkimq organizatorius, ekspertas, stebetojas ir kiti asmenys, dalyvaujantys pirkimo procedfirose ar

galintys Oaryti itak4 jos ."rultutu-r, savo funkcijas pradeda vykdyti tik po to, kai pasira5o Vie5qjq

ffm*q tarnybos kartu su Vyriausi4ja tarnybines etikos komisija nustatytos formos neSali5kumo

deklaratija (toliau - Ne5aliskumo deklaracija) ir Taisykliq priede nustatytos formos konfidencialumo

pasiZadejim4 (toliau Konfidencialumo pasiZadejimas). NeSali5kumo deklaracijos ir
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Konfidencialumo pasiZadejimai pasiraSomi, registruojami ir saugojami tam skirtame registre Pirkimq
valdymo sistemoje. Atsiradus nenumatytoms aplinkybems ar del kitq prieZasdiq negalint
Nesali5kumo deklaracijos ir Konfidencialumo pasiZadejimo pasira5yti Pirkimq valdymo sistemoje,
jie gali bflti pasira5omi popierinio dokumento forma ar elektroniniu para5u ir turi bfiti uZregistruojami
paskirto darbuotojo bei saugojami Pirkimq valdymo sistemoje. UZ Siame Taisykliq punkte nurodytq
dokumentq pasira5ymE ir pateikim4 laiku yra atsakingi juos pasira5antys asmenys.

58. Perkandiosios organizacijos paskirti ekspertai, komisijos nariai, stebetojai, kiti asmenys,

dalyvaujantys pirkimo procedfrrose ar galintys daryti itak4 jos rezultatams, pradeda vykdyti savo
pareigas tik po to, kai yra tinkamai deklaravg ir (ar) patiksling privadius interesus pagal Lietuvos
Respublikos vieSqjq ir privadiq interesq derinimo istatymq. UZ Siame Taisykliq punkte nurodytos
deklaracijos pateikimq ir (ar) tikslinim4 yra atsakingi vie5uosius ir privadius interesus deklaruojantys
asmenys.

59. Perkandioji organizacija, komisijos pirmininkas ir nariai, ekspertai ir kiti asmenys negali
tretiesiems asmenims atskleisti i5 tiekejq gautos informacijos, kuriq jie nurode kaip konf,rdenciali4.

Konfidencialia nelaikoma tokia informacija, kuri yra vieSai Zinoma arba vie5a pagal pirkimus
reglamentuojandiq teises aktq reikalavimus.

60. Pasikeitus Taisyklese nurodytiems teises aktams, taikomos aktualios jq redakcijos ar

pakeisq teisini reguliavim4 nustatantis teises aktas.



Centralizuotq ir decentral izuotq
vie5qjq pirkimq vykdymo tvarkos taisykliq
priedas

(Konfidencialumo pasiZad6jimo formos pavyzdys)

t...1

(asmens vardas ir pavarde)

KONFIDENC IALUMO PASIZADEJI MAS

20 m.

(v ietoves p av adinimas)

B[damas [...] (toliau - perkandioji organizacija)

/iraSyti vieSajame pirkime otliekamas pareigas: vieiojo pirkimo komisijos pirmininkas, vieiojo
pirkimo komisijos narys, ekspertas, stebetojas, pirkimq organizatorius, pretenzijq komisijos
nagrinejimo narys, kita (iraSyti)/

1. PasiZadu:
1.1. saugoti ir tik istatymq ir kitq teises aktq nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visq su

vie5uoju pirkimu (toliau - pirkimas) susijusi4 informacij4, kuri man taps Zinoma, atliekant

/iraiyti vieiajame pirkime atliekamas pareigas: vieiojo pirkimo komisijos pirmininkas, vieiojo
pirkimo komisijos norys, elcspertas, stebetojas, pirkimq organizatorius, pirkimq iniciatorius,
pretenzij q komi s ij o s nagr in€j imo norys, kita (iraiyt i) /;

1.2. man patiketus pirkimo ir su juo susijusius dokumentus saugoti tokiu bldu, kad tretieji
asmenys neturetq galimybes su jais susipaZinti ar pasinaudoti;

1.3. nepasilikti jokiq man pateiktq dokumentq koprjq.
2.Man Zinoma, kad su pirkimu susijusi4 informacij4, kuri4 Vie5qiq pirkimq istatymo ir kitq

su jo igyvendinimu susijusiq teises aktq nuostatos numato teikti pirkimo procedtrose
dalyvaujandioms arba nedalyvaujandioms Salims, galesiu teikti tik ipareigotas pirkimo komisijos ar
perkandiosios organizacijos vadovo ar jo igalioto asmens. Konfidencialiq informacij4 galesiu
atskleisti tik teises aktq nustatytais atvejais.

3. Man iSai5kinta, kad konfidenciali4 informacijq sudaro:
3.1. informacija, kurios konfidencialum4 nurode tiekejas ir jos atskleidimas nera privalomas

pagal Lietuvos Respublikos teises aktus;
3.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Vie5qjq pirkimq istatymo ir

kitq su jo igyvendinimu susijusiq teises aktq nuostatos nenumato teikti pirkimo procedflrose
dalyvauj and ioms arba nedalyvauj andioms Sal ims ;

3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prie5tarauja teises aktams, visuomenes interesams,
paieidliateisetus pirkime dalyvaujandiq tiekejq ir (ar) perkandiosios organizacijos interesus arba turi
neigiam4 poveik! tiekej q konkurencij ai.

4. Esu ispetas, kad, paZeidgs 5i pasiZadejim4, turesiu atsakyti teises aktq nustatyta tvarka,
atlyginti perkandiajai organizacijai ir (ar) tiekejams padarytus nuostolius.

(paraSas) (vardas ir pavardd)



PATVIRTINTA
PaneveZio miesto savivaldybes
administraci j os direktoriaus

isakymu Nr.

(Centralizuotg vie5qjq pirkimq veiklos paslaugq sutarties forma)

CENTRALIZUOTU VIESUJU PIRKIMU VEIKLOS PASLAUGU SUTARTIS

(data) Nr.
(vieta)

juridinio asmens kodas , atstovaujamas (-a)

, veikiandio (-ios) (toliau - CPO), ir
, juridinio asmens kodas , atstovaujamas (-a)

veikiandio (-ios) (toliau

Perkandioj i organizacij a),
toliau kartu Sioje sutartyje vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai - Salimi, susitare ir sudare

5i4 centralizuotq vie5qjq pirkimq veiklos sutarti (toliau - Sutartis):

1. Sutarties dalykas
1.1. Salys susitaria ir parei5kia, kad 5i Sutartis sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos

vie5qiq pirkimq istatymo (toliau - Viesqiq pirkimq istatymas) 82 straipsniu ir 82r straipsnio 1 dalies

2 punktu, pagal 5i4 Sutarti CPO ir Perkandioji organizacija isipareigoja atlikti Sioje Sutartyje

nurodytas procedlras.
t.Z. Sia Sutartimi Perkandioji organizacija igalioja CPO:
1.2.1. Perkandiosios organizacijos vardu atlikti jos inicijuotq centralizuotq vie5qiq pirkimq,

kuriq planuojamos sudaryti sutarties verte vir5ija 15000,00 Eur be pridetines vertes mokesdio (toliau

- PVM), ir kitq pirkimq, kuriuos CPO Pirkimq valdymo sistemoje paiymi centralizuotais, numatytq

Perkandiosios organizacijos patvirtintame planuojamq atlikti vie5qjq pirkimq plane, (toliau - vie5asis

pirkimas) proceduras;- 
I.;.2. vykdant viesuosius pirkimus pagal Vie5qjq pirkimq istatymo 821 straipsnio I dalies

2 punkt4, pagal poreiki teikti pagalbines vie5qiq pirkimq veiklos paslaugas, susijusias su

Perkandiosios organizacijos viesqjq pirkimq proceduromis ar dokumentq rengimu, bei naudojantis

Perkandiqiq organizacijq CPO darbuotojui suteikta naudotojo teise CVP IS paskyroje paskelbti

pirkimo proced[rq ataskait4.- 
t.f . AtsiZvelgiant itai, kad vadovaujantis Sutarties 1.1 papunkdiu Salys susitaria ir parei5kia,

kad Sutartis sudarorna pagal Viesqjq pirkimq istatymo 82 straipsnio ir 82r straipsnio 1 dalies 2 punkto

nuostatas, Perkandioji organizacija CPO nei5duos atskiro igaliojimo Sutarties 1.2 papunktyje

nurodytoms veikloms vykdyti.

2. Sutarties kaina ir mok6jimo tvarka
Apmokejimas uZ CPO vykdom4 veikl4 ir teikiamas paslaugas, nurodytas Sutarties 1.2

papunktyj e, netaikomas.

3. Sa[q teis6s ir pareigos
3.1. Perkandioji organizacija isipareigoja vykdyti Sias pareigas ir atlikti Sias procedtiras:

3.1.1. laikytis viesqiq pirkimq duomenq ir dokumentq pateikimo tvarkos ir terminq, taip pat

kitq procedfiry, nustatytq Centralizuotq ir decentralizuotq vie5qjq pirkimq vykdymo tvarkos



taisyklese, patvirtintose
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(toliau - Taisykles) (pakeitus Sias Taisykles, taikoma
aktuali Taisykliq redakcija ar pakeistas Taisykles nustatantis teises aktas);

3.1.2. atsiZvelgti i CPO pastabas ir rekomendacijas del pirkimo btdo parinkimo, pirkimo
objekto technines specifikacijos, kvalifikacijos reikalavimq tiekejams ir kitq Perkandiosios

organizacijos pateiktq pirkimo dokumentq arba pateikti nesutikimo su CPO pastabomis ir
rekomendacij omis pagrindimq;

3.1.3. CPO ra5ytiniu praSymu pateikti dokumentus, vis4 informacij4, reikaling4 vieSojo

pirkimo procedfiroms atlikti, kaip nurodyta Taisyklese, atsakyti i CPO klausimus, susijusius su

vie5ojo pirkimo dokumentacija, vie5ojo pirkimo procedflry vykdymu ir eiga, pateikti kitus reikalingus

dokumentus, paai5kinimus;
3.l.4.prireikus su CPO suderintu laiku organizuoti susitikimus ir (ar) dalyvauti susitikimuose

su CPO del vie5ojo pirkimo dokumentq ir (ar) vie5ojo pirkimo procedflry;

3.1.5. skirti atsaking4 (-us) uZ numatomos sudaryti vieSojo pirkimo sutarties vykdym4 asmeni

(-is);
3.1.6. CPO ra5ytiniu pra5ymu, skirti ekspertq ir (ar) kit4 kompetenting4 asmeni ivie5ojo

pirkimo komisij4. Sie asmenys privalo pasira5yti Vie5qfq pirkimq tarnybos kartu su Vyriausi4ja

tarnybines etikos komisija nustatytos formos nesali5kumo deklaracijq ir Konfidencialumo

pasiZadejim4 (Taisykliq priedas). UZ Siame Sutarties punkte nurodytq dokumentq pasira5ym4,

pateikimq laiku ir galiojim4 visq vieSojo pirkimo proced[ry metu yra atsakingi juos pasira5antys

asmenys;
3.1.7. u2tikrinti, kad Perkandiosios organizacijos paskirti ekspertai ir vie5ojo pirkimo

komisijos nariai, stebetojai, asmenys, dalyvaujantys pirkimo procedfirose ar galintys daryti itak4 jos

rezulta-tams, savo funkcijas pradetq vykdyti tik po to, kai yra tinkamai deklaravq ir (ar) patikslinE

privadius interesus pagal Lietuvos Respublikos vie5qjq ir privadiq interesq derinimo istatym4. UZ
-Siu*. 

Sutarties punkt. nurodytos deklaracijos pateikimg / tikslinimQ yra atsakingi vie5uosius ir
privadius interesus deklaruojantys asmenys;

3.1.8. teikti inicijavimo parai5k4 ir vie5ajam pirkimui inicijuoti, rykdyti reikaling4

informacij4, dokumentus CPO naudojamoje programineje irangoje, skirtoje viesiesiems pirkimams

planuoti, 
-vykdyti 

ir vie5ojo pirkimo sutardiq kontrolei elektronineje erdveje (toliau - Pirkimq

valdymo sistema);
3.1.9. vadovaudamasi Vie5qiq pirkimq istatymo nuostatomis, paskelbti centralizuotq ir

decentralizuotq pirkimq laimejusio dalyvio pasifilym4, sudarytq pirkimo sutarti, preliminariQf 4 sutarti

ir Siq sutardiq pakeitimus CVP IS, Viesqjq pirkimq istatymo 86 straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka;

3.1.10. Perkandiajai organizacijai priemus sprendim4 nutraukti vie5ojo pirkimo proced[ras,

pateikti CpO vieSojo pirkimo nutraukimo pagrindimq ir aplinkybes, kaip numatyta Vie5qiq pirkimq

istatyme;
3. 1 . 1 I . kompensuoti galimuose teisminiuose ginduose, kilusiuose i5 Sios Sutarties vykdymo,

CpO patirtas ir iS irO priteistas kitos gindo Salies (iq) bylinejimosi iSlaidas, i5skyrus atvejus, kai

teisminiai gindai kilo ir tokios islaidos patirtos del CPO kaltes;

3.l.lZ. kompensuoti galimuose teisminiuose ginduose, kilusiuose i5 Sios Sutarties vykdymo,

priteist4 Zal4 tretiesi.rn, ur*.nims, isskyrus atvejus, kai tokia Zalapatirta del CPO kaltes;

3.1.13. kompensuoti del iS Sios Sutarties vykdymo kilusiq vie5qiq pirkimq reglamentavimo

paZeidimq CpO ir (ar) tretiesiems asmenims tiesiogiai pritaikytas ES paramos finansines korekcijas,

iSrky*r aivejus, kai finansines korekcijos pritaikytos del CPO kaltes.

3.2. Perkandioji organizacija turi teisg:

3.2.1. gauti visq su Sios Sutarties vykdymu susijusi4 informacij4;

3.2.2. gauti visq su viesuoju pirkimu susijusiq dokumentq elektronines kopijas;

3.2.3.kreiptis i bpO del rekomendacijq Perkandiajai organizacijai pateikimo, rengiant viesojo

pirkimo dokumentus;
3.2.4. esant teisetiems pagrindams, priimti sprendim4 nutraukti vieSojo pirkimo procedfiras

savo, kaip Perkandiosios organizacij os, iniciatyva'
3.3. CPO isiPareigoja:
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3.3.1. ne veliau kaip per 2 darbo dienas nuo Taisykliq pakeitimo informuoti apie pakeitimus
Perkandiqj 4 or garizacij q;

3.3.2. atlikti vie5ojo pirkimo procedur4 pagal Vie5qjq pirkimq istatymo 82 straipsni
Taisyklese nustatyta tvarka, vadovaujantis Vie5qiq pirkimq istatymu ir kitais vie5uosius pirkimus
reglamentuoj andiais teises aktais;

3.3.3. gavus Perkandiosios organizacijos praSym4, sudaryti galimybg susipaZinti su vykdomos
vieSojo pirkimo proceduros eiga;

3.3.4. kaupti ir saugoti visus su vieSojo pirkimo procedtira susijusius dokumentus teises aktq
nustatyta tvarka;

3.3.5. teikti pagalbines vie5qjq pirkimq veiklos paslaugas, susijusias su Perkandiosios
organizacijos viesqjq pirkimq procedurq atlikimu ar dokumentq rengimu;

3.3.6. kompensuoti teisminiq gindq, kilusiq del Perkandiosios organizacijos vie5qjq pirkimq,
kurios pagal SiE Sutarti atliko CPO, ir su jais susijusias bylinejimosi i5laidas, kai tokios i5laidos
patirtos del CPO kaltes;

3.3.7 . suteikti galimybes Perkandiajai organizacijai naudotis Pirkimq valdymo sistema, kuria
naudojantis ji pateiktq poreiki vieSiesiems pirkimams vykdyti CPO, inicijuotq pavedamus CPO atlikti
viesuosius pirkimus ir pateiktq inicijuoti bei vykdyti reikalingus dokumentus, informacij4, uZtikrinti
jos veikim4.

3.4. CPO turi teisg:
3.4.1. gauti i5 Perkandiosios organizacijos vis4 su vykdoma vie5qjq pirkimq procedura

susij usi4 informacij 4 Tai syklese nurodytai s terminais ;

3.4.2. teikti pastebejimus ir rekomendacijas del vie5ojo pirkimo vertes, vie5ojo pirkimo bfldo
parinkimo, Perkandiosios organizacijos teikiamq dokumentq vieSajam pirkimui inicijuoti, vie5ojo
pirkimo plano;

3.4.3. per Taisyklese nustatyt4 termin4 nesuderinus, negavus visos bttinos informacijos,
reikalingos tinkamai vykdyti vie5qii pirkimq, arba paaiSkejus, kad pateikta informacija neatitinka
Viesqiq pirkimq istatymo ar kitq teises aktq reikalavimq, yra neteiseta ir (ar) neteisinga, CPO turi
teisg gr4zinti inicijavimo parai5k4 Perkandiajai organizacijai, sustabdyti vieSojo pirkimo procedflras,

nukelti jq terminus ar nutraukti vie5ojo pirkimo proceduras;

3.4.4. kreiptis i Perkandiqiq organizacijq del faktiSkai patirtq bylinejimosi i5laidq
kompensavimo.

4. Prane5imai
Visi praneSimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salys gali pateikti pagal 5i4 Sutarti,

teikiami lietuviq kalba. Visa informacija, ispejimai ar praneSimai, susijE su Sia Sutartimi, privalo bfiti
ralti$ki ir turi bflti siundiami elektroniniu paStu, per Pirkimq valdymo sistem4, registruotu lai5ku ar

kurjeriniu pa5tu (su patvirtinimu apie iteikimq) arba iteikiami pasira5ytinai Sutarties rekvizituose

nurodytais-adresais kitai Sutarties Saliai. Pranesimai kitai Sutarties Saliai, i5siqsti elektroninemis

priemonemis, yra laikomi gautais jq i5siuntimo dien4 arba kit4 darbo dien4, jeigu iSsiuntimo diena

buvo ne darbo diena. Pranesimai, siqsti registruotu lai5ku, laikomi iteiktais ne veliau kaip per 3 (tris)

darbo dienas nuo jq i5siuntimo dienos.

5. Konfidencialumas
5.1. Konfidencialia informacija pagal 5i4 Sutarti laikoma:
5.1.1. bet kokiu btidu i5reik5ta informacija (ra5ytine, Zodine, elektronine ar vizualine), kuri

gaunama vykdant Sia Sutartimi prisiimtus isipareigojimus ir kuri susijusi su Saliq atliekamomis

funkcijomis;
5.l.2.kita informacija, kuri bent vienos i5 Saliq laikoma konfidencialia ir nevieSinama. Tokiu

atveju Salis, atskleidZianti kitai Saliai 5i4 informacij4, informuoja apie informacijos konfidencialum4.

5.2. Konfidencialia informacija nera laikoma:

5.2.1. informacija apie 5i4 Sutarti;
5.2.2. informacija, kuri privalo b0ti atskleista pagal Viesqjq pirkimq istatym4 ar kitus teises

aktus;
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5.2.3. kita informacija, kuriq Salys bendru sutarimu nusprendZia paskelbti ir (ar) paskelbia

vie5ai.
5.3. Salys isipareigoja:
5.3.1. konfidencialiq informacij4 naudoti tik Sutarties vykdymo tikslais;
5 .3 .2. Sutarties galioj imo laikotarpiu ir pasibaigus Sutardiai, j eigu teises aktai nenustato kitaip,

neatskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims be i5ankstinio raSytinio kitos Salies

sutikimo;
5.3.3. imtis visq bltinq atsargumo priemoniq, siekiant uZtikdnti, kad konfidenciali

informacija neb[tq atskleista ir (ar) naudojama ne Sutarties vykdymo tikslais;
5.3.4. suZinojus apie konfidencialios informacijos galim4 atskleidim4, nedelsiant imtis visq

butinq priemoniq tokios informacijos atskleidimui i5vengti, o suZinojus apie konfidencialios
informacijos atskieidim 4 I praradim4, nedelsiant apie tai informuoti kit4 Sali ir imtis visq b[tinq
priemoniq tokios informacijos apsaugai ir informacijos atskleidimo prieZastims nustatyti, pa5alinti

bei pasekmems likviduoti;
5.3.5. neteiseto konfidencialios informacijos atskleidimo atveju nuostolius del to patyrusiai

Saliai ir (ar) tretiesiems asmenims, jei pastarieji parei5kia reikalavim4 del nuostoliq atlyginimo,

atlygina konfi dencialumo isipareigoj imus paZeidusi Salis.

6. Atsakomyb6
6.1. Atsakomybe uZ vie5ojo pirkimo metu nustatytas uZduotis, jq ivykdym4, vie5ojo pirkimo

sutardiq sudarym4 ir vykdymq, tarp Saliq skirstoma vadovaujantis Vie5qiq pirkimq istatymo 82

straipsniu, kitomis sio-istatymo nuostatomis, Taisyklemis ir Sia Sutartimi. Salys susitaria, kad

Perkandioji organizacija yra atsakinga uZ pirkimq procedflroms inicijuoti CPO teikiamq dokumentq

pagristum4, originalum4, pakankamum4, iSsamum4, atitikim4 Lietuvos Respublikos teises aktq

nuostatoms. CPO neatsako jokia apimtimi uZ jokias tiesiogines ar netiesiogines, faktines ar

potencialias pasekmes, atsiradusias del Perkandios organizacijos pateiktq dokumentq netinkamumo

ar netinkamo jq pateikimo.
6.2. Salys privalo vykdyti savo isiparei.gojimus sqZiningai, nuosekliai, profesionaliai

bendradarbiaujant, ki"kui.ru Salis atsako uZ kitai Saliai padarytus tiesioginius nuostolius del savo

isipareigojimq pagal Siq Sutartf nevykdymo ar netinkamo vykdymo.
6.3. Salys isipareigoja susilaikyti nuo veiksmq, kuriais bttq paZeistos Sios Sutarties s4lygos ir

kurie galetq daryti Zalq Saliq interesams, geralg vardui ir tarpusavio santykiams.

6.4. Tretiesiems asmenims, Saliai ar Salims parei5kus reikalavim4 del Zalos, susijusios su

Sutarties vykdymu, atlyginimo, Lalq, lskaitant, bet neapsiribojant priteistais nuostoliais ir
bylinejimosi islaidomis, atlygina kaltoji Salis. CPO neprisiima finansines atsakomybes del

plrkandiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims pritaikytq finansiniq korekcijq isisavinant ES

paramq, i5skyrus atvejus, kai Saliai ar tretiesiems asmenims finansinds korekcijos yra pritaikomos

i5imtinai del CPO kaltes.
6.5. Jeigu Sutarties vykdymas yra negalimas del nenugalimos jegos (force majeure)

aplinkybiq, numatytq Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.212 straipsnyje, atba

tiq aptintybiq, numatytq CK 6.253 straipsnyje, kuriq Salys negali protingai numatyti sudarydamos

Sie 
-Sutarti, 

Salys atleidZiamos nuo civilines atsakomybes, jeigu jos nedelsdamos informavo ra5tu

viena kit4 apie tokiq aplinkybiq atsiradimq.
6.6. Perkaneioji organizacijaatsako uZ vie5ojo pirkimo sutarties sudarym4 arba atsisakym4 jq

sudaryti. perkandioji organizacija, sudariusi vie5ojo pirkimo sutarti, ne veliau kaip per 3 darbo dienas

nuo viesojo pirkirno sutarties sudarymo pasira5ytos vie5ojo pirkimo sutarties koprje pateikia CPO.

Viesojo pirkimo sutardiq pakeitimq kopijos pateikiamos CPO ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo

jq pasira5ymo dienos.

7. Sutarties galiojimas ir keitimas
7.1. Si Sutartis isigalioja
7.2. Sutartis sudaroma neterminuotam laikui, t. y. iki jos nutraukimo.

7.3. Sutartis gali biiti nutraukta rasytiniu abipusiu Saliq susitarimu.



viena5ali5ku sprendimu ne veliau kaip prie5 30 dienq

Saliq

8. Atsakingi asmenYs
g.1. perkandi"ii".giriracija skiria 5!(-iuos) uZ Sutarties vykdym4 atsaking4 (-us) asmeni (-

is):

g.2. cpo skiria 5! (-iuos) uZ Sutarties vykdym4 atsaking4 (-us) asmeni (-is):

9. Sutariiai taikYtina teis6

9.1 . Salys imsis visq galimq priemoniq, kad. visi giyai ir nesutarimai' kylantys del Sutarties'

jos vykdymo arba r*ijg ;'S;artimi, b[tq spiendLiami Saliq tarpusavio derybose'

g.2. Saliq derybomis neissprgsti lineui yra sprendaianri Lietuvos Respublikos teismuose

Lietuvos Re-spubiikos istatymq n"t14" tvarka' -.rs, 
ie.kinius Lietuvos"^"'*';.i: 5[y, .rri iriu i, pareiskia, kad trediosioms Salims pateikus pretenztli

Respublikos ar uZsienio Saliq t.ir*ror.l;il;;t"t;, Salys bylose dalyvaus ir atsakomybq prisiims

kaipbendr:t#:'ffrit*iu, 
kad visi sutartyje neleslaqgntuoti klausimai sprendLiani remiantis

Lietuvos Respubliko, t.ir" ir sutinka, r"i Iis"t"rtis bu;tq aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teisg'

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Si Sutartis sudaroma lietuviq kalba'

lo.z. sutarris sudaroma r trilrri egzemplioriumi ir Sdiq pasira5oma kvalifikuotu

elektroniniu parasu. Jeigu si Sutarris bur;;;lr"#;a rasytiniu parasu, tuomet ji sudaroma 2 (dviem)

egzemplioriais, turindiuL'it'oaq teisi; ;;li4' po vienqkiekvienai Saliai'

Perkandioj i ot ganizac\ia:

Juridinio asmens kodas

Adresas
Tel.--.----.----_-----
El'p.--.----
PVM moketojo kodas

[arei gos, vardas, Pavarde

CPO
Juridinio asmens kodas

Adresas--
Tel.------------.-----
El.p.
PVM moketojo kodas

pateigot, vardas, Pavarde

apie tai prane5us Perkandiaj ai organizacij ai'

,urit*i,lri. ffi; ffi;ffi;Hiil;i"s keitimo tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
- a .. , ---^::.,^:.,^ ^,, 1,,

?i.'ill],i,:"rfi;:;,os, numataneio, suri,+ isipareigojimus, susijusius su konfidencialios
---^^+^+^ l,-i/ .o. D ut4r trs

informacijo. ,uugo;i"*^.,le"ii"J" i' po sututtitt 
''1...............gif 

iti'i'i11{l,T:9?.'-':i:,"1*: kita nuostata' kai

i[T;trJ;t#1'i'i;;i"i;;"d;;,r."q:"'siriolm=,tll1*]i,l'::?t*::]:?*
;lflB:,;"Jfit",i.i",'u"u po Sutartie, puri*iy*o bet kokie iki tol buve susitarimai (iskaitant,

-^.: : -^t:^::*^i\ -olrafanLo oqlins

u., n.uJririt"j##'#fi;ffi#ffior rrturtyt, suteikti terminuoti lgaliojimai) nebetenka galios'


