
VIETOS VEIKLOS GRUPES ,,PAJURIO KRASTAS" PIRMININKAS

{SAKYMAS
DEL VIESyjy PIRKIMV DOKUMENTV FORMV

PATVIRTINIMO

2017m. liepos 3d. Nr.PK-3
Gargzdai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viesuju pirkimu jstatymu ir Mazos vertes pirkimi} tvarkos

aprasu:

t v i r t i n u Vietos veiklos grupes ,,Pajurio krastas" :

1. biudzetiniais metais numatomij pirkti perkanciosios organizacijos reikmems reikalingu darbij,

prekiij ir paslaugij piano form^;

2. supaprastintij pirkimij zurnalo form^;

3. tiekejij apklausos pazymos form^.

4. konfidencialumo pasizadejimo forma.

j s a k a u Vietos veiklos grupes ,,Pajurio krastas" viesujij pirkimu komisijai ir pirkimo

organizatoriams naudotis patvirtintomis dokumentlj formomis.

Pirmininke <~^J<X^^U^^W^' Raimonda Damuliene
([staigos vadovo pareigos) (parasas)/ (vardas, pavarde)



Eil. Nr.

Pirkimo objekto pavadinimas

Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal
BVPZ, papildomi BVPZ kodai (jei jij yra)

Numatomq pirkti prekiij kiekiai bei
paslauglj ar darbij apimtys (jei jmanoma)

Numatoma pirkimo pradzia

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties
trukme (su pratesimais)

Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viesujq
pirkimu jstatymo 13 arba91 straipsnio

nuostatas

Ar pirkimas bus atliekamas central izuotai,
naudojantis viesosios jstaigos Centrines

projektij valdymo agenturos, atliekancios
centrines perkanciosios organizacijos

funkcijas, elektroniniu katalogu

Ar pirkimui bus taikomi zaliesiems
pirkimams Lietuvos Respublikos aplinkos

ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos
kriterijai

Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas
CVP IS priemonemis
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PATVIRTINTA
Vietos veiklos grupes
,,Pajurio krastas"
pirmininko 2017 m. liepos 3
d. jsakymu Nr. PK-3

SUPAPRASTINTU PIRKIMy ZURNALAS

Eil.
Nr.

1

Pirkimo objekto
pavadinimas

2

Pirkimo
objekto

kodas/kate-
gorija pagal

BVPZ
Q

Tiekejo
pavadinimas

4

Sutarties/
sajskaitos
fakturos
verte, Lt

(be PVM)
5

Sutarties/
s^skaitos
fakturos

Nr.

6

Sutarties/
s^skaitos
fakturos

sudarymo
data

7

Pirkimo
sutarties
trukme

8

Priezastys,
kodel

nesudaryta
pirkimo
sutartis

9

Pirkimo budas

10



PATVIRTINTA
Vietos veiklos grupes ,,Pajurio
krastas" pirmininko 2017 m.
liepos 3 d. jsakymu Nr. PK-3

TIEKEJU APKLAUSOS PAZYMA
20 m. d.

1. Pirkimo objekto pavadinimas:

2. Trumpas pirkimo objekto aprasymas:

3. Pirkima^ organizuoja:
4. Pirkimas vykdomas CVP IS
priemonemis:
5. Kreipimosi j
(rangovus) budas:

tiekejus

Pirkimij organizatorius
Taip

Zodziu 1

Pirkimo komisija
Ne D

Rastu n

6. Pirkimo budas ir jo pasirinkimo pagrindas
(nurodomas Mazos vertes pirkimy tvakos apraso punktas):

& 7.1. Pavadinimas
:37X
<»
^ 7.2.Adresas, interneto
'£. svetaines, el. pasto adresas,
», telefono, fakso numeris ir kt.**-*
§ 1?
o o 7.3.Pasiulyma pateikiancio
Q o asmens pareigos, pavarde
r^ ^

8. Pasiulymo pateikimo
9. Pasiulymq priemimo
10. Pavadinimas

data
terminas

Kiekis
(vnt.)

11. Bendra pasiulyta kaina, Eur
su PVM:
12. Tinkamiausiu pripazinto
tiekejo (rangovo) pavadinimas:

Pasiulyta kaina (Eur) su PVM

Vieneto Suma Vieneto Suma Vieneto Suma

13. Pastabos (jei reikalinga nurodyti, ar: sudaryta pasiulymy eile, taikytas atidejimo terminas, tiekejai
informuoti apie pirkimo rezultatus, gautos pretenzijos ir jjas atsakyta):

Pirkimq organizatorius
Vardas Pavarde (parasas, data)

Pirmininkas
Vardas Pavarde (parasas, data)



PATVIRTINTA
Vietos veiklos grupes ,,Pajurio
krastas" pirmininko 2017 m. liepos
3 d. jsakymu Nr. PK-3

(perkanciosios organizacijos pavadinimas)

(asmens vardas ir pavarde, pareigos, asmens kodas)

KONFIDENCIALUMO PASIZADEJIMAS

20 m. d.

(vietoves pavadinimas)

Budamas ,
(pareigif pavadinimas)

1. Pasizadu:
1.1. saugoti ir tik jstatymij ir kitu_ teises aktu nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visa^ su pirkimu

susijusia informacij^, kuri man taps zinoma, atliekant pareigas;
(pareigii pavadinimas)

1.2. man patiketus dokumentus saugoti tokiu budu, kad tretieji asmenys neturetij galimybes su jais
susipazinti ar pasinaudoti;

1.3. nepasilikti jokiu man pateiktxj dokumentu kopijij.
2. Man zinoma, kad su pirkimu susijusi^ informacij^, kuri^ Viesujvj pirkimij jstatymo ir kitu su jo

jgyvendinimu susijusiu teises aktij nuostatos numato teikti pirkimo procedurose dalyvaujancioms arba
nedalyvaujancioms salims, galesiu teikti tik jpareigotas pirkimo komisijos ar perkanciosios organizacijos
vadovo ar jo jgalioto asmens. Konfidenciali^ informacij^ galesiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos
jstatymi} nustatytais atvejais.

3. Man isaiskinta, kad konfidenciali^ informacij^ sudaro:
3.1. informacija, kurios konfidencialum^ nurode tiekejas ir jos atskleidimas nera privalomas pagal

Lietuvos Respublikos teises aktus;
3.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Viesujij pirkimu jstatymo ir kitu

su jo jgyvendinimu susijusii} teises aktu nuostatos nenumato teikti pirkimo procedurose dalyvaujancioms
arba nedalyvaujancioms salims;

3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas priestarauja jstatymams, daro nuostoliu teisetiems saliij
komerciniams interesams arba trukdo uztikrinti sajaning^ konkurencij^.

4. Esu jspetas, kad, pazeid^s sj pasizadejim^, turesiu atlyginti perkanciajai organizacijai ir
tiekejams padarytus nuostolius.

(parasas) (vardas ir pavarde)



Nesaliskumo deklaracijos tipine forma,
patvirtinta Viesqjq pirkimq tarnybos
direktoriaus 2017 m. birzelio 23 d.
jsakymuNr. 1S-93

(Nesaliskumo deklaracijos tipine forma)

(perkanciosios organizacijos arba perkanciojo subjekto pavadinimas)

(asmens vardas ir pavarde)

NESALISKUMO DEKLARACIJA

20 m. d. Nr.

(vietoves pavadinimas)

Budamas , pasizadu:
(viesajame pirkime ar pirkime atliekarm/ pareigij pavadinimas)

1. Objektyviai, dalykiskai, be isankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visi} tiekejq lygiateisiskumo,
nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripazinimo ir skaidrumo principals, atlikti man pavestas
pareigas (uzduotis).

2. Nedelsdamas rastu pranesti perkanciosios organizacijos arba perkanciojo subjekto (toliau kartu -
pirkimo vykdytojas) vadovui ar jo jgaliotajam atstovui apie galima^ viesqjq ir privaciq interesq konflikt^,
paaiskejus bent vienai is siq aplinkybiq:

2.1. pirkimo procedurose kaip tiekejas dalyvauja asmuo, susijes su manimi santuokos, artimos
giminystes ar svainystes rysiais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;

2.2. as arba asmuo, susijes su manimi santuokos, artimos giminystes ar svainystes rysiais:
2.2.1. esu (yra) pirkimo procedurose dalyvaujancio juridinio asmens valdymo organij narys;
2.2.2. turiu(-i) pirkimo procedurose dalyvaujancio juridinio asmens jstatinio kapitalo dalj arba

turtinj jnasajame;
2.2.3. gaunu(-a) is pirkimo procedurose dalyvaujancio juridinio asmens bet kokios rusies pajamq;
2.3. del bet kokiq kitij aplinkybiij negaliu laikytis 1 punkte nustatytij principij.
3. Man isaiskinta, kad:
3.1. asmenys, susije su manimi santuokos, artimos giminystes ar svainystes rysiais, yra: sutuoktinis,

seneliai, tevai (jteviai), vaikai (jvaikiai), jij sutuoktiniai, vaikaiciai, broliai, seserys ir jq vaikai, taip pat
sutuoktinio tevai, broliai, seserys ir jq vaikai;

3.2. pirkimo vykdytojui gavus pagrjstos informacijos apie tai, kad galiu buti patekes j intereso
konflikto situacij^ ir nenusisalinau nuo su atitinkamu pirkimu susijusii} sprendimq priemimo, pirkimo
vykdytojo vadovas ar jo jgaliotasis atstovas sustabdo mano dalyvavim^ su atitinkamu pirkimu susijusiq
sprendimij priemimo procese ar jo stebejime ir atlieka mano su pirkimu susijusios veiklos patikrinim^.
Pirkimo vykdytojas, nustates, kad patekau j interesq konflikto situacij% pasalina mane is su atitinkamu
pirkimu susijusiq sprendimq priemimo proceso ar jo stebejimo. Jei nustatoma, kad j interesq konflikto
situacij^ patekau atlikdamas stebetojo funkcijas, pirkimo vykdytojas apie mano atzvilgiu priimta^ sprendimq
informuoja institucij^ ar jstaig^, jgaliojusi^ mane stebetojo teisemis dalyvauti viesojo pirkimo komisijos
posedziuose;

3.3. turiu uzpildyti privaciq interesq deklaracij^, kaip tai numato Lietuvos Respublikos viesujq ir
privaciq interesq derinimo valstybineje tarnyboje jstatymas.*

* Sis reikalavimas taikomas viesojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkaniiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti
supaprastintus viesuosius pirkimus, ir viesijjij pirkimij procedurose dalyvaujantiems ekspertams nuo 2018 m. sausio 1 d.

(pareigos) (parasas) (vardas ir pavarde)


