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KELMES RAJONO ELVYRAVOS PAGRINDINES MOKYKLOS
PIRIilMU ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLES TAISYIOES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Kelmes rajono Elvyravos pagrindines mokyklos (toliau - Mokykla) viesqjq pirkimq
organizavimo ir vidaus kontroles taisykles (toliau - Taisykles) nustato vie5qjq pirkimq (toliau -
pirkimai) organizavimo ir vidaus kontroles mokyklos taisykles, kurios apima poreikiq formavim4,
pirkimq planavim4, inicijavim4 ir pasirengim4 jiems, pirkimq vykdymq, vie5ojo pirkimo-pardavimo
sutarties (toliau - pirkimo sutartis) sudarym4, vykdym4 ir jos rezultatq ivertinim4 (toliau - vie5qjq
pirkimq procesas).

2Planuodami ir atlikdami pirkimus, vykdydami sutartis ir nustatydami pirkimq
kontroles priemones, mokyklos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojas),
vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vie5qiq pirkimq istatymu (toliau - VPI), ji igyvendinandiaisiais
teises aktais, Siomis Taisyklemis, kitais istatymais, teises aktais ir mokyklos vidaus teises aktais.

3. Darbuotojai, dalyvaujantys vie5qjq pirkimq procese ar galintys daryti itaka jo
rcztltatams, turi uZtikrinti, kad vykdantpirkimus butq laikomasi lygiateisi5kumo, nediskrirninavimo,
abipusio pripaiinimo, proporcingumo, skaidrumo principq bei siekti, kad prekems, paslaugoms ar
darbams isigyti skirtos leSos bDtq naudojamos racionaliai, vykdant pirkimo sutartis bDtq laikomasi
aplinkos apsaugos, socialines ir darbo teises fpareigojimq, nustatytq Europos SEjungos ir
nacionalineje teiseje, kolektyvinese sutartyse, tarptautinese konvencijose. Pirkimq procese
dalyvaujantys asmenys turi laikytis konfidencialumo ir ne5aliSkumo reikalavimq, siekti strateginiq ir
kitq molcyklos veiklos planq igyvcndinimo ir uitikrinti sutartiniq jsipareigoiimq vykdymg tretiesiems
asmenims.

4. Taisyklemis privalo vadovautis visi mokyklos darbuotojai, dalyvaujantys mokyklos
vie5qiq pirkimq procese.

5. Taisyklese vartojamos s4vokos:
5.1.CVP IS administratorius - mokyklos direktoriaus paskirtas darbuotojas ar ji

pavaduojantis darbuotojas, turintis teisg CVP IS tvarkyti duomenis apie mokyklos darbuotojus;
5.2. Pirkimq iniciatorius - mokyklos darbuotojas, kuris nurodo poreiki vieSojo pirkimo

budu isigyti reikalingq prekiq, paslaugq arba darbq ir (ar) parengia jq techning specifikacij4 ir (ar) jos
projekt4;

5.3. Pirkimq organizatorius - rnokyklos direktoriaus paskirtas darbuotojas, kuris
mokyklos nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka maZos vertds vie5uosius pirkimus, pagal
preliminariqj4 sutarti lykdomo atnaujinto tiekejq varZymosi proceduras arba dinamines pirkimo
sistemos pagrindu atliekamo pirkimo proceduras, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Vie5ojo
pirkimo komisija;

5.4.Pirkimo parai5ka - mokyklos nustatytos formos dokumentas, kuriame Pirkimq
iniciatorius nurodo pagrindines pirkimo s4lygas ir kit4 informacij4, kuri pagrindLia jo priimtq
sprendimq atitikti VP/PI ir kitq pirkimus reglamentuojandiq teises aktq reikalavimams (Taisykliq
1 priedas);

5.5. Pirkimq planas - Taisyklese nustatyta tvarka parengtas ir mokyklos direktoriaus
patvirtintas einamaisiais biudZetiniais metais planuojamq r,ykdyti prekiq, paslaugq ir (ar) darbq
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pirkimq sqra5as (Taisykliq 3 priedas);
5.6. Pirkimrl suvestin6 mokyklos parengta ir Centrineje vie5qjq pirkimq

informacineje sistemoje (toliau - CVP IS) vieSai skelbiama informacija apie visus biudZetiniais
metais planuojamus vykdyti mokyklos pirkimus, i5skyrus maZos vertes pirkimus;

5.7. Rinkos fyrimas - kokybines ir kiekybines informacijos apie prekig, paslaugq ir
darbq pasitl4, tiekejus (iskaitant ir rinkoje veikiandius VPI23 ir VPf 24 straipsniuose nurodytus
subjektus), jq tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas, atliekamus darbus ir kainas rinkimas, analize it
apibendrintq i5vadq rengimas, skirtas sprendimams, susijusiems su pirkimais, priimti;

5.8.Tiek6jq apklausos paLyma - mokyklos nustatytos formos dokumentas, pildomas
Pirkimq organizatoriaus vykdant maZos vertds neskelbiamus pirkimus (iSskyrus Taisykliq 43.4,
punkte numatytais atvejus) ir pagrindLiantis jo priimtq sprendimq atitikti VPf ir kitq pirkimus
reglamentuojandiq teises aktq reikalavimams (Taisykliq 4 priedas);

5.9. An pirkimq planavim4, organtzavim4 ir pirkimq organuavimo prieZiiir4
atsakingas asmuo - mokyklos direktoriaus sprendimu paskirtas darbuotojas, kuris rengia
einamaisiais biudZetiniais metais numatomq vykdyti prekiq, paslaugq ir (ar) darbq pirkimq plan4,
rengia ir skelbia Siq pirkimq suvesting, rengia su pirkimais susijusius vidaus teises aktus ir uZtikrina
jq atitikti vie5uosius pirkimus reglamentuojandiq teises aktq reikalavimams, pildo ir tvarko vie5qjq
pirkimq registrus, u7rikrina nesali5kumo deklaracijq ir konfidencialumo pasiZadejimq pasira5ym4
laiku, itraukia tiekejus i nepatikimrl tiekejq ir melaging4 informacij4 pateikusiq tiekejq s4raSus, saugo
perduotas pasibaigusiq pirkimq bylas ir organintojajq perdavim1i archyvq, kaupia ir rengia statisting
informacij4 apie atliekamus pirkimus;

5.10.Af, sutariiq vykdymo prieiitir4 ir saugojim4 atsakingas asmuo - mokyklos
direktoriaus sprendimu paskirtas ir sutartyje nurodytas darbuotojas, kuris priZiuri (organizuoja)
mokyklos sudarytose sutartyse numat5rtq lsipareigojimq vykdym4, pristatymo (atlikimo, teikimo)
terminq laikym4si, prekiq, paslaugq, darbq atitikti sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems
reikalavimams, taip pat inicijuoja ir teikia sifllymus del pirkimo sutardiq pratgsimo, keitimo,
nutraukimo, teisiniq pasekmiq tiekejui, nevykdandiam arba netinkamai vykdandiam sutartyje
nustatytus isipareigojimus, taikymo, skelbia sutartis irjqpakeitimus. Darbuotojas saugo sutardiq irjq
pakeitimq originalus iki sutarties iwkdvmo.

6. Pasikeitus Taisyklese minimiems teises aktams ir rekomendacinio pobudZio
dokumentams, taikomos aktualios tq teises aktq ir rekomendacinio pobtdZio dokumentq redakcijos
nuostatos.

7. Mokykloje sudaromi su viesaisiais pirkimais susijg registrai:
7.1. pirkimq registras (Zurnalas) - popierinis registras, kuriame registruojami visi

mokyklos atlikti pirkimai (supaprastinti, iskaitant maZos vertds pirkimus, pirkimai, atlikti naudojantis
VSI CPO.LT elektroniniu katalogu, pagal preliminari4sias sutartis ar atnaujint4 tiekejq varLymqsi
sudaromas pagrindines sutartys bei pirkimai atlikti pagal igaliojimfl;

7.2.pirl<imo sutariiq registras - popierinis registras, kuriame registruojamos visos
ra5tu sudarytos mokyklos sutartys;

T.3.konfidencialumo pasiZad6jimq ir ne5ali5kumo deklaracijq registras
popierinis registras, kuriame registruojamos mokyklos Pirkimq orgarizatoriq, Vie5ojo pirkimo
komisijos nariq, darbuotojq, dalyvaujandiq pirkimo proced[rose ar galindiq daryti itak4 jos
rezultatams, pasira5ytos ne5ali5kumo deklaracijos (forma patvirtinta Vie5qjq pirkimq tarnybos
direktoriaus 2017 m. birZelio 23 d. isakymu Nr. 1S-93 ,,Del nesali5kumo deklaracijos tipines formos
patvirtinimo") ir konfi dencialumo pasiZadej imai (Taisykl ir4 4, 5 priedai).
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II SKYRIUS
PIRKIMU PROCESE DALWAUJANTYS ASMENYS IR JU FUNKCIJOS

8. UZ VPI ir kitq vie5uosius pirkimus reglamentuojandiq teises aktq laikymosi
uZtikrinim4 mokykloj e yra atsakingas mokyklos direktorius.

9. Mokyklos darbuotoj ai, dalyvaujantys pirkimq ir vidaus kontroles procese :

9.1. uL pirkimq planavimq, organizavimq fu pirkimq organizavimo prieZiur4
atsakingas asmuo;

9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

15.1.

rs.2.

pirkimq iniciatorius;
pirkimq organizatorius ;

Vie5oj o pirkimo komisij a;
uZ sutardiq vykdymo prielitu4 ir saugojim4 atsakingas asmuo;
CVP IS administratorius.

10. AtsiZvelgiant i pirkimq apimti ir pobudi, direktoriaus isakymu paskiriamas
Pirkimq orgarizatorius ar sudaryta Vie5ojo pirkimo komisija vienam ar keliems pirkirnams arba
mokyklos direktoriaus nustatytam laikotarpiui. Vie5ojo pirkimo komisijos sekretoriumi paprastai
skiriamas Vie5ojo pirkimo komisijos pirmininko paskirtas Vie5ojo pirkimo komisijos narys.

11. Vie5ojo pirkimo komisija veikia mokyklos vardu pagaljai nustatytas uZduotis ir
suteiktus igaliojimus. Vie5ojo pirkimo komisija dirba pagal direktoriaus patvirtint4 darbo reglament4
ir yra atskaitinga mokyklos direktoriui, vykdo tik ra5ytines uZduotis ir ipareigojimus. Vie5ojo pirkimo
komisija ir Pirkimq organizatorius sprendimus suteiktq igaliojimq ribose priima savarankiSkai.

12. Jeigu pirkimo objektas yra sudetingas, o pasiulymams nagrineti ir vertinti reikia
specialiq Zinil,mokyklos direktoriaus sprendimu, gali buti kviediami ekspertai konsultuoti klausimu,
kuriam reikia specialiq Zinry,, ir (ar) tiekejq pateiktiems pasi[lymams nagrineti. Konsultacijos su
ekspertais turi vykti nepaleidliant tiekejq konkurencijos, nediskriminavimo ir skaidrumo principq.

13. Prie5 pradedami vykdyti jiems nustatytas funkcijas, mokyklos darbuotojai, Pirkimq
iniciatorius, Pirkimq orgarrizatorius, Vie5ojo pirkimo komisijos nariai, turi pasira5yti nesaliSkumo
deklaracii4 (forma patvirtinta Vie5qiq pirkimq tarnybos direlctoriaus 2017 m. hirielio 23 d, isakymu
Nr. lS-93 ,,L)el neSaliSkumo deklaracijos tipines formos patvirtinimo") ir konfidencialumo
pasiZadejim4 ('l'aisykliq 6 priedas). Ne5ali5kumo deklaracijas ir konfidencialumo pasiZadejimus
darbuotojai turi atnaujinti (pasira5yti naujus) ne rediau, kaip vien4 kart4 per metus. Pirkimq
organizatorius, Vie5ojo pirkimo komisijos nariai, pries pradedami vykdyti jiems nustatytas funkcijas,
o taip pat ir pirkimq vykdytojo vadovas turi uZpildyti arba atnaujinti privadiq interesq deklaracijas,
kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos viesqjq ir privadiq interesq derinimo valstybineje tarnyboje
istatyme.

la. Mokyklos pirkimo proceduroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti gali lgalioti
kit4 Perkandi4i4 organizacij1/perkantiji subjekt4 (toliau - fgaliotoji organizacija). Mokykla fgaliotajai
organizacljai nustato uZduotis ir suteikia igaliojimus toms uZduotims vykdyti.

15. Mokyklos prekes, paslaugas ir darbus, vadovaujantis VP{ 82 straipsniu, privalo
isigyti naudojantis centrines perkandiosios organizacijos (toliau - CPO) atlikta pirkimo procedura ar
valdoma dinamine pirkimo sistema ar sudaryta preliminari4ja sutartimi kai:

kai pirkimo sutarties verte lygi arba didesne kaip 30 000 Eur be PVM;
numatomos isigyti prekds, paslaugos ar darbai atitinka mokyklos

poreikius ir mokykla negali prekiq, paslaugq ar darbq isigyti efektyvesniu bfldu racionaliai
naudodama tam skirtas le5as.

16. Siulym4 pirkti per CPO arba i5 jos, mokyklos direktoriui gali teikti Pirkimq
iniciatorius, Pirkimq organizatorius arba Vie5ojo pirkimo komisija, tadiau nusprendus pirkimo
nevykdyti perliS CPO, siDlym4 teikiantis subjektas privalo motyr.uoti savo sprendim4.
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17. UZ pirkimq planavim4, organwavim4 ir organhavimo
asmens funkcijos ir atsakomybd:

17.1.
direktoriui tvirtinti I v inoti;

r7.2.

teikia Pirkimq iniciatoriaus teikiamas Pirkimo

pagal i5 Pirkimq iniciatoriaus gaut4 pirkimq poreik!, rengia ir teikia
mokyklos direktoriui tvirtinti mokyklos einamqjq biudZetiniq metq pirkimq plan4 fi'aisykliq 4
priedas) ir jo pakeitimus, skaidiuoja numatomq pirkimq vertes ir parenka pirkimo b[dus;

17.3. esant poreikiui, einamaisiais biudZetiniais metais tikslina mokyklos
pirkimq planE;

17.4. CVP IS pildo metines pirkimq ataskaitas pagal Vie5qjq pirkimq istatymo
96 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir 3 dalies reikalavimus, teikia jas Viesqjq pirkimq tamybai ir skelbia
mokyklos tinklalapyj e ;

17.5. rengia pirkimq orgarizavimo taisykles;
17.6. rengia pirkimq vykdytojo vidaus teises aktus ir (ar) kitus dokumentus,

susijusius su pirkimais;
17.7. atlieka nuolating teises aktq, reglamentuojandiq pirkimus, ir jq pakeitimq

stebesen4;

17.8. atlieka mokyklos vidaus dokumentq, susijusiq su pirkimais, tarp jq ir
pirkimrl organizavimo taisykliq atitikties galiojantiems teises aktams, stebesen4 ir, esant poreikiui,
rengia jq pakeitimus.

17.9. vykdo pirkimq inicijavimo, sutardiq galiojimo pabaigos terminq, kitos
informacijos, privalomos skelbti Vie5rliq pirkimq istatyme nustatyta tvarka, paskelbimo prieLiirq;

17.t0. ne rediau kaip kartE per metus pefiinri ne5aliSkumo deklaracrjq ir
konfidencialumo pasiZadejimq registro duomenis, pateiktas privadiq interesq deklaracijas ir patikrina,
ar visi Vie5qjq pirkimq komisijos nariai, Pirkimq organizatorius, UZ pirkimq planavim4 atsakingas
asmuo yra pasira5g ne5aliSkumo deklaracij4 ir konfidencialumo pasiZadejim4 bei deklaravg privadius
interesus, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos vie5qjq ir privadiqinteresq derinimo valstybineje
tarnyboie istatyme;

tT,ll, uZtikrina, kad rrauiai pnskir'lns Pilkinrrp ur';.',rrrrizrlurirrs, visi nrrriui
sudarytos Vieiojo pirlrimo l<omisijos nariai, pricb pradcdami darb4, pasiraiytq nesaliSkwno
deklaracij4 ir konfidencialumo pasiZadejim4, Siuos dokumentus registruoja registre ir perduoda
darbuotojui, vykdandiam personalo administravimo funkcij 4;

IT.l2.registruoja sudarytas pirkimo sutartis ir jq pakeitimus ir perduoda juos UZ
sutardiq saugojim4 atsakingam asmeniui;

prieZiur4 atsakingo

paraiSkas mokyklos

saugo jam perduotas pasibaigusiq pirkimq bylas ir organizrtoja pirkimq
bylq perdav im1 i archyv 4.

18. Pirkimg iniciatoriaus funkcijos ir atsakomybd:
18.1. rengia ir teikia UZ pirkimq planavimE, organizavim4fu organizavimo prieZittrq

atsakingam asmeniui informacij4 apie poreiki isigyti prekes, paslaugas ar darbus einamaisiais
biudZetiniais metais;

18.2. kiekvieno pirkimo procedlroms atlikti pildo paraiSk4 (Taisykliq I priedas).
Kartu su paraiSka rengia ir pateikia pirkimo objekto techning specifikacij4, kvalifikacijos
reikalavimus (ei tokie siiilomi), pasiDlymq vertinimo kriterijus.

17.13.

18.3.
varfmosi proceduras;

18.4.

19.
t9.1.

inicijuoja pagal preliminariqj4 sutarti atliekamas atnaujinto tiekejq

esant poreikiui tikslinti Pirkimq plan4 ar itraukti naujus pirkimus, rengia
praneSimus del pirkimq plano pakeitimo ir juos perduoda UZ pirkimq planavim4, orgarizavim4 ir
or ganizav imo prie Zitn q ats akingam asmeniui.

Pirkimq organuatoriaus funkcij os ir atsakomyb6 :

lykdo maZos vertes pirkimq proceduras MaZos vertes pirkimq tvarkos



apra5o, patvirtinto Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. isakymu Nr. I S-97
,,DelmaLos vertds pirkimq tvarkos apraSo patvirtinimo", nustatytais atvejais ir tvarka;

vykdo prekiq, paslaugq ar darbq pirkimus naudojantis CPO atlikta
pirkimo procedlra ar valdoma dinamine pirkimo sistema ar sudaryta preliminari4ja sutartimi;

pildo Tiekejq apklausos pizymq (Taisykliq 2 priedas);
rengia pirkimo dokumentus, ir, jei reikalinga, siulo papildomus

kvalifikacijos ir technines specifikacijos reikalavimus, tiekejq pa5alinimo pagrindus, kokybes
vadybos/ aplinkos apsaugos standartus, pasiulymq vertinimo kriterijus, pagrindines pirkirno sutarties
s4lygas, kuriq nenurode Pirkimq iniciatorius ;

19.2.

19.3.
19.4.

19.5.

20.3.

2r.4.

pirkimo proced[ry vykdymo metu, atsiradus aplinkybems, kuriq nebuvo
galima numatyti, gali inicijuoti pirkimo proced[ry nutraukim4;

per 15 dienq nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo
veliau kaip iki pirmojo mokejimo, pirkimo sutarti ir laimejusi pasi[lymq

sudaro savo vykdomq pirkimq dokumentq bylas.
Vie5ojo pirkimo komisija dirba pagal Vie5ojo pirkimo komisijos darbo

19.6.
arba jq pakeitimo, bet ne
skelbia CVP IS;

19.7.
20.

reglament4 ir be kitq jai nustatytq funkcijq:
20.r. vykdo supaprastintus ir maZos vertds pirkimus, jei mokyklos direktoriaus

rezoliucija Pirkimo parai5koj e nepaskiriama kitaip;
20.2. jei reikalinga, siulo papildomus kvalifikacijos ir technines specifikacijos

reikalavimus, tiekejq pa5alinimo pagrindus, kokybes vadybos/aplinkos apsaugos standartus,
pasillymq vertinimo kriterijus, pagrindines pirkimo sutarties s4lygas, kuriq nenurode Pirkimq
iniciatorius arba siulo pateiktq reikalavimq pataisymus;

sudaro jos vykdomq pirkimq dokumentq bylas;
20.4. pasibaigus pirkimui, pirkimq dokumentq bylas ir pasira5ytas pirkimo

sutartis perduoda UZ pirkimq planavim1, organizavim4 fu organizavimo prieZiur4 atsakingam
asmeniui;

21. UZ sutariiq vykdymo prieZiiirq ir saugojim4 atsakingo asmens
firrtkrijor ir atrnkom)rbe:

2I.1. priZiuri (organizuoja prieLiirq) mokyklos sudarytose pirkimo sutartyse
numatytq jos isipareigojimq vykdym4 ir priZiiiri pristatymo (atlikimo, teikimo) terminq bei prekiq,
paslaugq ir darbq atitikties pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams
laikym4si;

2t.2. pasira5o prekiq, paslaugq ir (ar) darbq priemimo-perdavimo aktus, taip
patvirtindamas, kad neturi pretenzijq del gautq prekiq ar suteiktq paslaugq ar darbq, ir vinrojagautas
s4skaitas fakt[ras (PVM s4skaitas fakttrras) ar kitus teises aktuose ar pirkimo sutartyje numatytus
apskaitos dokumentus;

21.3. inicijuoja siiilymus del sutardiq keitimo, nutraukimo ar pirkimo sutartyje
numatytq prievoliq ivykdymo uZtikrinimo bUdq taikymo tiekejui;

pasibaigus sutardiai, perduoda visus dar neperduotus dokumentus,
susijusius su pirkimo sutarties vykdymu, UZ pirkimq planavim4, orgarrizavim4 ir pirkimq
organizavimo prieliurq atsakingam asmeniui (pvz., raStai tiekejams del velavimo, delspinigiq ir
baudq taikymo, kitas susira5inejimas);

21.5. darbo kaitos atveju, perduoda priZiiirimq sutardiq vykdymo dokumentus
tiesioginiam vadovui arba kitam Mokyklos direktoriaus paskirtam darbuotojui ir apie tai informuoja
UZ pirkimq planavim4, organizavim4 ir pirkimq organizavimo pie1iirqatsaking4 asmeni;

21.6. saugo pasiraSytq ir uZregistruotq sutardiq ir jq pakeitimq originalus iki
pirkimo sutarties lvykdymo ir organizuoja Siq dokumentq perdavim4 i archyv4.

22. CYP IS administratoriaus funkcijos ir atsakomybd:
22.1. atsako uZ duomenq apie mokyklos aktualum4 ir teisingum4, administruoja



mokyklos darbuotojams suteiktas teises;
22.2. sukuria ir registruoja naujus mokyklos CVP IS naudotojus (pvz. VieSojo

pirkimo komisijos narius ir k1.), kuria naudotojq grupes CVP IS priemonemis vykdomiems
pirkimams, suteikia jiems igaliojimus ir nustato prieigos prie duomenq ribas;

22.3.
prie CVP IS.

Mokyklos darbuotojams nutraukus darbo santykius, panaikina jq prieig4

III SKYRIUS
PIRKIMU ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLES PROCEDUROS

PAGAL ETAPUS

Prekiq, paslaugg ir (ar) darbq poreikio formavimo etapas

23. Mokyklos reikmems reikalingq lsigyti prekiq, paslaugq ir (ar) darbq
poreiki formuoja Pirkimq iniciatoriai, inicijuodami prekiq, paslaugq ar darbq, reikalingq funkcijq ir
uZdaviniq vykdymui, pirkim4.

24. Kiekvienas Pirkimq iniciatorius iki einamqjq biudZetiniq metq gruodZio
15 d. elektroniniu paStu UZ pirkimq planavim4, organizavimE ir pirkimq orgartizavimo prieZitir4
atsakingam asmeniui pateikia pirkimq s4ra54.

Pirkimq iniciatorius, prieS teikdamas Pirkimq s4ra54, privalo:
perZiureti galiojandias pirkimo sutartis, ivertinti galimybg ir tikslingum4

pratgsti pasiraiytq sutardiq galiojim4 (ei tokia galimybe numatyta pirkimo sutartyje), uZtikrindamas
nepertraukiam4 Mokyklos funkcijoms atlikti bltinq prekiq tiekim4 ar paslaugq teikim4;

25.
25.r.

25.2.
pirkimo vertei nustatyti;

25.3.

atlikti Rinkos Wrim4 reikaling4 potencialiems tiekejams ir numatomai

ivertinti galimybg prekes, paslaugas ir darbus isigyti naudojantis CPO
elektroniniu katalogu ir pateikti siulym4 del konkretaus sprendimo (prekes, paslaugas ar darbus isigyti
naudoiantis Lll'o elelctrerunlu kntnlogu/prskq:s, paslauga$ 4r dalhus isisyti ncilinaudo.iarrt CPO
elektroniniu katalogu). Jei teikiamas sillymas prekes, paslaugas ar darbus isigyti nesinaudojant CPO
elektroniniu katalogu, turi blti pateikiami ir toki sprendim4 pagrindliarrtys argumentai;

kai numatoma vykdyti maZos vertes neskelbiam4 pirkim4 - ivertinti
tailcytinas pirkimo vykdymo priemones.

Pirkimg planavimo etapas

26.U7pirkimq planavim4, organizavim4 ir pirkimq organizavimo pieliirqatsakingas
asmuo pagal i5 Pirkimq iniciatoriq gaut1pirkimq poreik!, rengia mokyklos Pirkimq plano (Taisykliq
4 priedas) projekt4:

26.l.priskiria prekems, paslaugoms ir darbams kodus pagal Bendrqji viesqjq pirkimq
LodynE, patvirtintq Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. lapkridio 5 d. reglamentu (EB) Nr.
2195/2002 del bendro vie5qjq pirkimq Zodyno (BYPZ) (OL 2002 m. specialusis leidimas, 6 skyrius,
5 tomas, p. 3) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijo s 2007 m. lapkridi o 28 d. reglamento
(EB) Nr. 21312008, i5 dalies keidiandio Europos Parlamento ir Tarybos reglament4 @B) Nr.
219512002 del bendro vie5qjq pirkimq Zodyno (CVP) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas
2004117/EB ir 2004ll8lBB del vie5qjq pirkimq tvarkos, kad CPV bDtq atnaujintas (OL 2008 L 74,
p. 1) (toliau -BVPZ);

26.2. vadovaudamasis VP{ 5 straipsnio nuostatomis ir Numatomos vie5ojo pirkimo ir
pirkimo vertes skaidiavimo metodikos, patvirtintos Viesqjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m.
birZelio 27 d. isakymu Nr. 15-94 ,,Del Numatomos vieSojo pirkimo ir pirkimo vertds skaidiavimo

25.4.



metodikos patvirtinimo", nuostatomis, apskaidiuoja numatomq pirkimq vertes;
26.3. ivertina galimybg pirkimus atlikti i5 VPI 23 ir YPI 24 straipsniuose

nurodytq subjektrtr;
26.4. ivertina galimybg prekes, paslaugas ar darbus isigyti naudoj antis CPO

elektroniniu katalo gu;
26.5. ivertina galimybg pirkim4 atlikti CVP IS priemonemis.
27. U1pirkimq planavim4, organizavim4 ir pirkimq organizavimo prieliurq

asmuo suderina parengtq Pirkimq planq su Pirkimrl iniciatoriais ir teikia ji mokyklos
tvirtinti.

28. Atsiradus poreikiui einamaisiais biudZetiniais metais tikslinti patvirtintq
Pirkimq plan4, Pirkimq iniciatorius pateikia UZ pirkimq planavim4, organizavim4 ir pirkimq
organizavimo prieZiur4 atsakingam asmeniui pranesim4 del Pirkimq plano keitimo.

atsakingas
direktoriui

UZ pirkimq planavim4, organizavim4 ir pirkimq organizavimo prieZiDr4
atsakingas asmuo, suderings Pirkimq plano pakeitim4 Taisyklese nustatyta tvarka, ji teikia tvirtinti
mokyklos direktoriui.

30. Mokyklos direktoriui patvirtinus Pirkimq plano pakeitim4, UZ pirkimq
planavim4, organizavim4 ir pirkimq orgarrizavimo prieZiur4 atsakingas asmuo per 5 darbo dienas
patikslina Pirkimq planq.

31. Pirkimq planas gali biiti nekeidiamas, jeigu del nenumat5rtq aplinkybiq
i5kyla poreikis ypad skubiai vykdyti nenurodyt4 pirkim4, arba kai konkretaus pirkimo metu keidiasi
informacija, kuri apie 5! pirkim4 nurodyta Pirkimq plane.

29.

32.

Pirkimo inicijavimo ir pasirengimo jam etapas

Pirkimq iniciatorius, prie5 inicijuodamas konkretaus pirkimo procedflras,
jei tikslinga, pakartotinai atlieka Rinkos tyim1, reikaling4 pirkimo sutarties vertei nustatyti,
atsl?trelgia i informaciiq apie anksdiau vykdytus analogi5kus ar panaSius pirkimus ir sutardiq
ifi]'r'errd'n'rnq ir rril:rihJn Pirlcimo pnrnilhq (Tuir1'kliq I pricdm), Pirkimo pnrnill+l grli huti ncpildomn,
jei numatomos sudaryti pirkimo sutarties verte-yra maZesne kaip 500,0OEur be PVM.

33. U Lpildy ta ir su Pirkim q or gartizatoriumi suderinta P irkimo parai Ska
teikiama mokyklos direktoriui, kuris priima vien4 i5 sprendimq ir Pirkimo parai5koje rezoliucija
nurodo:

33.1.sudaryti Vie5ojo pirkimo komisij4 ir patvirtinti jos sudeti bei pavesti jai atlikti
Pirkimo paraiSkoj e nurodyto pirkimo proceduras ;

aa^
JJ.Z. pavesti pirkimq orgarizatoiui atlikti maLos vertes pirkimo proceduras;
33.3. igalioti kit4 Perkandiqq orgarrizacij1 atlikti pirkimo proceduras iki

pirkimo sutarties sudarymo, nustadius jai uZduotis ir suteikus igaliojimus toms uZduotims vykdyti;
33.4. nevykdyti vie5ojo pirkimo.
34.U2 pirkimq planavim4, organizavim4 ir pirkimq organizavimo prieZiur4 atsakingas

asmuo negali vizuoti Pirkimo paraiSkos, jei ji uZpildyta netinkamai ir (arba) kartu su Pirkimo paraiSka
nera pateikta visa Taisyklese nurodyta informacija, arba vizuodamas privalo nurodyti kokios
informacijos ir (ar) dokumentq trDksta.

35. Pirkimo paraiSkos ir jq priedai saugomi kartu su atitinkamo pirkimo dokumentais
(bylose).

36. Pirkimq iniciatorius teikia i5vadas del gautq pretenzijq Taisyklese numatytais
atvejais, ir priima sprendim4 bei teikia j! Pirkimq organizatoriui arba Vie5ojo pirkimo komisijai. Esant
poreikiui, Pirkimo iniciatorius gali konsultuotis su UZ pirkimq planavim4, organizavimq ir pirkimq
organizavimo pieLinrq atsakingu asmeniu, kitais darbuotojais, VieSojo pirkimo komisija ar Pirkimq
orgarizatoriumi. Pirkimo iniciatoriaus veiksmus pag.rindliarfiys dokumentai turi biiti perduoti
Pirkimo parai5koj e nurodyiems, konkretq pirkim4 vykdysiantiems asmenims.



Pirkimo vykdymo etapas

37. Mokyklos direktoriui priemus sprendim4 pavesti pirkimo proceduras atlikti Vie5ojo
pirkimo komisijai, VieSojo pirkimo komisija:

parenka pirkimo b[de;
rengia, suderina su Pirkimq iniciatoriumi, jo kompetencijos ribose ir

tvirtinapirkimo dokumentus. Jei Vie5ojo pirkimo komisijai nepavykstapirkimo dokumentq suderinti
su Siame punkte nurodytais asmenims, galutini sprendim4 del pirkimo dokumentq tvirtinimo
rezoliucija priima mokyklos direktorius;

pildo skelbim4 apie pirkim4;
priima sprendim4 del pirkimo procedury nutraukimo, jeigu pirkimo

procedury vykdymo metu atsirado aplinkybes, kuriq nebuvo galima numatyti;

38.1.
38.2.

38.3.
38.4.

39.1.
39.2.

38.5.
darbo reglamente.

39.

atlieka kitas funkcij as ir proceduras, numatytas VieSoj o pirkimo komi sij o s

Mokyklos direktoriui rezoliucija parai5koje priemus sprendirn4 pavesti
maZos vertds pirkimo proceduras arba pagal preliminariqj4 sutarti atnaujinto tiekejq varZymosi
proceduras arba dinamines pirkimo sistemos pagrindu atliekamo pirkimo proceduras atlikti Pirkimq
orgarizatoriui, jis:

parenka pirkimo bude;
rengia pirkimo dokumentus ir suderina juos su pirkimq iniciatoriumi jo

kompetencijos ribose;
39.3. atliekant maZos vertes neskelbiamus pirkimus, iSskyrus Siq Taisyklese

numatytus atvejus, pildo Tiekejq apklausos paLymq (Taisykliq 2 priedas) ir teikia tvirtinti mokyklos
direktoriui:

39.4. Tiekejq apklausos palymagali biiti nepildoma isigyjant prekes, paslaugas
ar darbus jq prekybos vietoje, kai numatomos sudaryti pirkimo sutarties verte yra maZesne kaip
3000,00 trur be PVM, taip pat jei pirkirrras buvo vykdyLas per CPO elektronini katalog4, kai
apklausiamas vienas tickcjas. Ivykgs pirkimas uZregistmojamas pirkimrl Zulale, o.ji pagrindZiantis
dokumentas - prekiq paslaugq ar darbq priemimo-perdavimo alctos, sqskaita-faktura ar kiti
buhalterines apskaitos dokumentai arbapirkimo sutartis - saugomi prekiq, paslaugq ir darbq pirkimq
dokumentq byloje;

40. Mokyklos direktoriui priemus sprendim4 igalioti kitE Perkandiqj4
oryaruzacij4 atlikti pirkimo proced[ras iki pirkimo sutarties sudarymo:

40.r. Pirkimq iniciatorius parengia igaliojim4, kuriame {galiotajai organizacijai
nustatomos uZduotys ir suteikti visi igaliojimai toms uZduotims vykdyti, taip pat nurodoma
numatoma pirkimo verte, apskaidiuota vadovaujantis Numatomos vie5ojo pirkimo ir pirkimo vertds
skaidiavimo metodika. Pirkimq iniciatorius igaliojim4 suderina su UZ pirkimq planavim4,
organizavim4 ir pirkimq organizavimo prieZiur4 atsakingu asmeniu ir teikia mokyklos direktoriui
pasira5yti. [galiojime privaloma numatyti, kad fgaliotosios organizacijos parengti pirkimo
dokumentai, technind specifikacija ir pirkimo (preliminariosios) sutarties projektas ar pagrindines
pirkimo sutarties s4lygos turi bfiti suderinti su mokykla;

40.2. uL,lgaLiotajai organizacijai nustatytas uZduotis atsako mokykla, o uZ Siq
uZduodiq ivykdym4 - fgaliotoji organizacija. UZ pirkimo sutarties sudarym4, jos s4lygq r,ykdym4 yra
atsakinga mokykla;

40.3. jei pirkimo proceduros buvo atliktos laikantis teises aktq reikalavimq,
pagal igaliojime nustatytas uZduotis ir suteiktus igaliojimus toms uZduotims rykdyti, Pirkimq
iniciatorius pirkimo sutarties projekt4 teikia mokyklos direktoriui pasira5yti;

40.4. jei pirkimo procedlros buvo atliktos nesilaikant teises aktq reikalavimq ir
(ar) ne pagal igaliojime nustatytas uZduotis ir suteiktus igaliojimus toms uZduotims vykdyti, Pirkimq



iniciatorius, informuoj a apie tai fgaliot4jq organizacij4, nurodydamas trukumus ir siiilydamas juos
i5taisyti ar nutraukti pirkimo proceduras.

41 . Tiekejq pretenzijas nagrineja Pirkimq organizatorius arba pirkim4 atliekanti Viesqjq
pirkimq komisija. Atskirais atvejais mokyklos direktoriaus isakymu pretenzijoms nagrineti gali bflti
sudaryta atskira komisija. Nagrinejant pretenzijq, gali bflti kreipiamasi i Pirkimq iniciatoriq, kuris,
privalo pareik5ti argumentuot4 savo nuomong del gautos pretenzijos. Pirkimq organizatorius arba
Vie5ojo pirkimo komisija esant poreikiui (pakoregavus parai5koje nurodyt4 informacij4, pirkimo
sutarties s4lygas ir pan.) suderina parengto atsakymo del pretenzijos projekt4 su Pirkimq
iniciatoriumi, jei i Pirkimo iniciatoriq buvo kreiptasi del i5vados, kaip tai numatyta Siose Taisyklese.

Pirkimo sutarties sudarymo etapas

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

Galutini pirkimo (preliminariosios) sutarties projekt4 pagal pirkimo
dokumentuose pateikt4 projekt4 arba pagindines pirkimo sutarties s4lygas, atliekant maios vertes
pirkimus parengia UZ pirkimq planavim4, organizavim4 ir pirkimq organizavimo prieLiur1atsakingas
asmuo arba vadovo paskirtas Pirkimq organizatorius, ar pirkimq vykdanti - Vie5ojo pirkimo komisija.
Pagrindines sutarties projekt4 preliminariosios sutarties pagrindu parengia UZ sutardiq vykdymo
prielinr4 atsakingas asmuo. MaZos vertds pirkimq atveju, sutarties projekt4 gali pateikti ir tiekejas,
su kuriuo numatoma sudaryti sutarti.

44. Pirkimo sutarti pasira5o mokyklos direktorius, jam nesant - jo funkcijas laikinai
atliekantis pavaduotojas arba kitas mokyklos direktoriaus igaliotas darbuotojas. Sutartyse prie Saliq
para5o rekvizito nurodoma pasira5ymo data.

45. Atlikus pirkimo proceduras ir priemus sprendim4 sudaryti pirkimo
sutarti, Vie5ojo pirkimo komisijos sekretorius arba kitas paskirtas Vie5ojo pirkimo komisijos narys
arba Pirkimq organizatorius, nedelsiunL skelbiu VPf nurodytq informacii4 flaimclusipasiiilymq ir (ar)
uur.lury tq pirlr.iuru sutur ti ir jus pukuititrus).

46. UZregistravgs pirkimo sutarti, UZ pirkimq planavim4, organizavim4 ir
pirkimq orgarizavimo prieliurq atsakingas asmuo apie tai informuoja Pirkimq iniciatoriq, mokyklos
administracijos padaliniq vadovus (ei pirkimo sutartis susijusi su padalinio veiklos sritimi) ir
perduoda pirkimo sutarties original4 UZ sutardiq saugojim4 atsakingam asmeniui.

Pirkimo sutarties vykdymo etapas

Mokyklos ir tiekejo sutartiniq isipareigojimq vykdymo, pristatymo
(atlikimo, teikimo) terminq laikymosi koordinavim4 (organizavim4), taip pat prekiq, paslaugq ir
darbq atitikties pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams stebesen4
uZtikrina UZ sutardiq vykdymo prieZiutq atsakingas asmuo. Prevencing kontrolg Mokyklos vidaus
teises aktuose nustatytos kompetencijos ribose atlieka ir IJL. pirkimq planavim4, organizavimq ir
pirkimqorganizavimoprielittrEatsakingasasmuo.

48. UZ sutardiq vykdymo prieZiur4 atsakingas asmuo, pastebejgs pirkimo
sutarties vykdymo tr[kumus ar atsiradus kitoms sutarties vykdymui svarbioms aplinkybems, privalo
ra5tu kreiptis i Tiekej4 pra5ydamas i5taisyti trukumus. Tais atvejais, kai yra teisinis pagrindas taikyti
Tiekejui pirkimo sutartyje numatytus prievoliq uZtikrinimo brldus (delspinigiai, baudos, kt.) ir (arba)
inicijuoti pirkimo sutarties nutraukim4 joje nustatytais pagrindais, UZ sutardiq vykdymo prielinr4
atsakingas asmuo, suderings su UZ pirkimq planavimq, organizavim4 ir pirkimq organizavimo

43.

47.



pieliir1atsakingu asmeniu, parengiadel to pranesim4 Tiekejui, kurf pasira5o Mokyklos direktorius.
49. UZ sutardiq vykdymo pieLiirq, atsakingas asmuo privalo isitikinti, kad pirkimo

objektas, jo techniniai, funkciniai, kiekybiniai, kokybes reikalavimai atitinka pirkimo sutartyje
nustatytas s4lygas, nepraleistiprievoliq ir,ykdymo terminai, kitos pirkimo sutartyje nustatytos s4lygos
ir prievoles yra ivykdytos tinkamai. UZ sutardiq vykdymo prieliur4 atsakingas asmuo pasira5o
priemimo-perdavimo aktq ar kit4 paslaugq suteikim4, prekiq pristatym4 ar darbq atlikimq
pagrindlianti dokument4, jei toks numatytas, tik tokiu atveju, jei neturi pretenzijq ar pastabq del
Mokyklos pristatytq prekiq, suteiktq paslaugq ar atliktq darbq.

50. Jei UL, sutardiq vykdymo prieLiirq atsakingas asmuo nustato, kad pirkimo
objektas, jo techniniai, funkciniai, kiekybiniai, kokybes reikalavimai atitinka pirkimo sutartyje
nustatytas s4lygas, tadiau paZeistos kitos joje nustatytos neesminds s4lygos, priemimo-perdavimo
akte nurodo nustatytus trukumus, ji pasira5o ir teikia sifllym4 Mokyklos direktoriui del pirkimo
sutarfyje numatytq prievoliq ir,ykdymo uZtikrinimo bDdq taikymo tiekejui.

51. JvykdZius arba nutraukus pirkimo (preliminari4j4) sutarti, UZ sutardiq vykdymo
prielitxE atsakingas asmuo tarnybiniu prane5imu informuoja UZ pirkimtl planavim4, organizavim1ir
pirkimq orgarizavimo prieLiirq atsaking4 asmeni apie sutarties vykdymo metu iSkilusias problemas
ir sillymus del analogi5kq pirkimq vykdymo (pirkimo dokumentq, sutarties sElygq, kvalifikaciniq
reikalavimq ir kt.) ateityje.

52. fvykdZius ar nutraukus pirkimo (preliminariqj{ sutart!, UZ sutardiq vykdymo
prieLiur4 atsakingas asmuo per 3 darbo dienas perduoda vis4 su pirkimo sutarties ir,ykdymu ar
nutraukimu susijusi4 informacij4 UZ pirkimq planavimq, organizavim4 ir pirkimq organizavimo
prieliur 4 ats akin gam asmeniui.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

53.U2 vieSqjq pirkimq sutardiq ir jq pakeitimq originalq bei kitq pirkimq dokumentq
eaugojimq ateakingi darbuotoioi, pouibuigus uutur6iui, orgunizuojo pirkimq dokumcntq bylq ir
sutardiq perdavim4 i archw4.

54. Visi su pirkimq organizavimu, lykdymu ir vidaus kontrole susijg dokumentai
saugomi VPI97 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka.



Kelmes rajono Elvyravos pagrindines mokyklos
Pirkimq organizavimo ir vidaus kontroles taisykliq
I priedas

(fstaigos direktoriaus ar jo igalioto
asmens v iza del pirkimo vykdymo)

PARAISKA PIRKIMUI VYKDYTI

Atsakingas uZ pirkim4 asmuo (pirkimo iniciatorius):

Pirkimo pavadinimas:

Finansavimo Saltinis:

Prekiq kiekis, paslaugq ar darbq apimtys:

Numatomas pirkimo b[das :

Pirkimo objekto kodas (BVPZ):

PraSymo rengeja (-as)

(Vardas, pavarde, pareigos)
(data)

(paraSas)



Kelmes rajono Elvyravos pagrindines mokyklos
Pirkimq organizavimo ir vidaus kontroles taisykliq
2 priedas

TVIRTINU

(paraSas)

Vykdoma skelbiama apklausa:

Vykdoma neskelbiama apklausa:

Tiekejai apklausti: Lodliu

(vardas ir pavard0)
TIEKEJU APKLAUSOS PAZYMA

20 m. d. Nr.

!
!
! ra5tu !

Pirkimo obieklo pavadinimas:
Pirkimo budas ir io pasirinkimo pagrindas:
BVPZ kodas:
Pasitilymu vertinimo kriteriius:
Pirkimas vykdomas CVP IS priemonemis: taip ln"

Anklr usti/patei tiek6iai:

Eil.
Nr. Pavadinimas

Adresas, intemeto svetainds, el. pa5to
adresas, telefono numeris ir kt.

Pasillymq pateikusio
asmens pareigos,
vardas, pavarde

I

2.

a

ieki sitilvmai:

Eil.
Nr.

Pavadinimas
Pasi[lymo kaina ir kitos charakteristikos

(nurodyti)

I

2.

a
J.

Tinkamiausiu pripafintas tiekGjas:

(Pirkimo organizatoriaus) (paraSas (vardas ir pavarde)



Pirkimq organtzavimo ir vidaus
kontroles taisykliq
3 priedas

KELMES RAJONO ELVYRAVOS PAGRINDINtS MOKYKLOS 20 METV
VIESUJU PIRKIMU PLANAS

Eil.
Nr.

Pirkimo objekto
pavadinimas

BVPZ kodas Planuojama
pirkimo
objekto

vert6 @ur
su PVM)

Numatoma
pirkimo
pradiia

Pirkimo btldas


