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PATVIRTINTA
Siautiq kultDros centro d i rektoriaus
2017 m. spalio 2 d. jsalcymo Nr. Vf- | l2-( I .l.)

Smur,ry KULTURos cENTRo MAZos vERTES prRKrMU oRGANIZAVTMo
TVARKA

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Siauliq kult[ros centro (toliau - Centras) maZos vertes pirkimq organizavimo tvarka (toliau

- Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSqjq pirkimq jstatymo Nr. I-1491
pakeitimo jstatymu Nr. XIII-327, patvirtintu20lT m. geguZes 2 d.,Malos vertds pirkimq tvarkos
apraSu Nr. 1S-97, patvirtintu 2017 m. birZelio 28 d., Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais
jstatymais ir VieSqjq pirkimq jstatym4 jgyvendinamaisiais teises aktais.

2. Siauliq kultlros centro maZos vertes pirkimq organizavimo tvarkoje (toliau - Tvarka)
nustatyta pirkimq organizavimo ir planavimo tvarka, pirkimus atliekantys asmenys, pildomi Pirkimo
dokumentai ir ataskaitos.

3. Vartojamos s4vokos:
3.1 . maZos vert€s pirkimas - tai:
3.1.1. supaprastintas pirkimas, kai prekiq ar paslaugq pirkimo numatoma vertd yra maZesnd

kaip58000Eur(penkiasdeSimtaStuonit0kstandiaieurq)(bePVM),odarbqvertemaZesnekaip 145

000 eurq (Simtas keturiasdeSimt penki tlkstandiai eurq)(be PVM);
3.1.2. neatsiZvelgdamas itai, kad numatoma pirkimo vefte yra lygi maZos vertes pirkimo

vertds ribai arba jq virSija, Perkantysis subjektas turi teisg atlikti maZos vert6s pirkim4 toms atskiroms
pirkimo dalims, kuriq bendra verte yra maZesne kaip 58 000 Eur (penkiasde5imt a5tuoni tukstandiai
eurq) (be PVM) to paties tipo prekiq ar paslaugq sutardiq vert6s, o perkant darbus - maZesne kaip
145 000 Eur (Simtas keturiasde5imt penki tlkstandiai eurq) (be PVM);

3.2. neskelbiama apklausa - pirkirno bDdas, kai perkandioji organizacija kreipiasi j tiekejus,
kviesdama patei kti pasi[lymus;

3.3. skelbiama apklausa - pirkimo bldas, kai perkandioji organizacija apie atliekam4 pirkim4
paskelbia Centrines vie5qjq pirkimq informacines sistemos (toliau - CVP IS) priemonemis (uZpildo

skelbim4 apie pirkim4, vadovaudamasi VieSqjq pirkimq tarnybos nustatyta tvarka);
3.4. pirkimo dokumentai- perkandios organizacijos raStu pateikiami tiekejams dokumentai ir

elektroninemis priemon€mis pateikti duomenys, apib[dinantys perkamq objekt4 ir pirkimo s4lygas:

skelbimas, kvietimas, technine specifikacija, apra5omiejidokunrentai, pirkimo sutarties projektas, kiti
dokumentai ir dokumentq paaiSkinimai (patikslinimai);

3.5. pirkirno organizatorius - Centro direktoriaus isakymu paskirtas darbuotojas, kuris MaZos

ve(es pirkimq tvarkos apra5o nustatyta tvarka inicijuoja, organizuoja ir atlieka pirkimus, kai tokiems

pirkimams atlikti nesudaroma Vie5ojo pirkimo komisija. Pirkimo organizatorius gali pradeti

organizuoti ir atlikti pirkimus tik prieS tai pasiraSgs konfidencialumo pasiZadejim4pagal pridedamE

form4 (4 priedas) ir Viesqjq pirkimq tarnybos kartu su Vyriausi4ja tarnybines etikos komisija
nustatytos formos nesaliSkumo deklaracij4 (5 priedas). Pirkimo organizatorius vykdo Pirkimus kai

prekiq, paslaugq ar darbq pirkimo sutarties verte nevirsija l0 000 eurq (deSimt t[kstandiq eurq) (be

PVM);
3.6. vieSojo pirkimo komisija (toliau - Komisija) - direktoriaus isakymu, vadovaujantis

Vie5qjq pirkimq istatymo l9 straipsniu, sudaryta Komisija, kuri Sio apraSo nustatyta tvarka

organizuoja ir atlieka pirkimus. Komisija vykdo pirkimus kai prekiq, paslaugq ar darbq pirkimo

sutarties verte vir5ija l0 000 eurq (de5imt tiikstandiq euq) (be PVM);
3.7. tiekdjas (prekiq tiekejas, paslaugq teikejas, rangovas) - kiekvienas ukio subjektas - fizinis

asmuo, privatusis arvie5asis juridinis asmuo, kitaorganizacija ir jq padalinys ar tokiq asmenLl grupe

- siiilantys atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas;



3.8, vieSasis pirkimas (toliau - Pirkimas) - perkandios organizacijos atliekamas ir VieStilq
pirkimq jstatymu reglamentuojamas prekiq, paslaugq ar darbq pirkimas, kurio tikslas - sudaryti
vie3ojo pirkimo-pardav imo sutarti ;

3.9. vie5ojo pirkimo-pardavimo sutartis (toliau - Pirkimo sutartis) - VieSqjq pirkimq istatymo
nustatyta tvarka ddl ekonomines naudos vieno ar daugiau tiekejq ir vienos ar keliq perkandiqjq
organizacijq raStu, iSskyrus atvejus, kai vieSojo pirkimo sutartis gali bDti sudaroma Lodliu, sudaryta
sutartis, kurios dalykas yra prekes, paslaugos ar darbai;

3.l0.tiekejq apklausos paLyma - Centro nustatytos formos dokumentas, Centro direktoriaus
nustatytais maZos vertes pirkimo atvejais pildornas Pirkimo organizatoriaus ir pagrindZiantis jo
priimtq sprendimq atitikti Vie5qjq pirkimq jstatyrno ir kitq pirkimus reglamentuojandiq teises aktq
reikalavimams.

4. Kitos Tvarkoje vartojamos pagrindines s4vokos yra apibrdZtos Vie5qjq pirkimq jstatyme,
kituose vi eSuosius pi rkimus regl amentuoj andiuose teises aktuose,

5. Pasikeitus Tvarkoje minimiems teises aktams, taikomos aktualios tq teises aktq redakcijos
nuostatos.

II. SKYRIUS
PIRKIMV PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS.

PIRKIMUS ATLIEKANTYS ASMENYS

6. Pirkimai atliekami laikantis lygiateisiskumo, nediskriminavimo, abipusio pripaZinimo,
proporcingumo, skaidrumo principq. Centras, vykdydamas pirkim4, siekia racionaliai naudoti tam
skirtas le5as, bei uZtikrina, kad b[tq laikomasi aplinkos apsaugos, socialines ir darbo teises

ipareigoj imq vykdant pirkimo sutartis.
7. Planuojant pirkimus ir jiems rengiantis, negali blti siekiama iSvengti Sios Tvarkos nuostatq

taikymo ar dirbtinai sumaZinti konkurencij4. Laikoma, kad konkurencija yra dirbtinai sumaZinta, kai
pirkimu tam tikriems tiekejams nepagrjstai sudaromos palankesnes ar nepalankesnes s4lygos.

8. Pirkimo organizatoriai ateinantiems metams numatomus pirkimus planuoti pradeda
kiekvienq metq ketvirt4 ketvirti. Jie Centro vieSqjq pirkimq specialistui (toliau - Specialistas) pateikia
informacij4 apie poreikj isigyti prekiq, paslaugq ar darbq (pagrindLiamas iSlaidq butinumas)
ateinanciais kalendoriniais metais, nurodydami 5iq prekiq, paslaugq ar darbq orientacing vertg.

9. Specialistas gavgs inforrnacij4 apie atitinkamiems metams planuojamus pirkimus,
vadovaudamasis Vie5qjq pirkimq jstatymo 5 straipsnio nuostatomis ir Viesqjq pirkimq tarnybos
direktoriaus patvirtinta Numatomo vieSojo pirkimo vertes nustatymo metodika, apskaidiuoja
numatomq pirkimq vertes, parengia Planuojamq vykdyti einamaisiais biudZetiniais metais viesqjq
pirkimq plan4 (toliau - Pirkimq planas) pagal pridedam4 form4 (6 priedas), teikia ji derinti
vyriausiajam buhalteriui irtvirtinti Centro direktoriui. Pirkinrq plane nurodomos prekes, paslaugos ir
darbai, kodai pagal BVPZ, planuojamos (turimos) leSos, galimas pirkirno b[das - atsiZvelgiant !

pirkimo vertg, numatomo pirkimo data.

10. Specialistas, kiekvien4 ketvirtj perZi[ri patvirtintq pirkimq plan4 ir, esant reikalui, jj
tikslina. Patikslinus pirkimq plan4, pakeitimq aktualias redakcijas, skelbia nedelsiant.

ll. Pirkim4 galima vykdyti, nekeidiant pirkirnq plano, jeigu del nenumatytq, objektyviq
aplinkybiq (pvz. gaunamos nenumatytos leSos ivairiems Centro organizuojamiems renginiams,
Sventems ar kitiems projektams) iSkyla poreikis ypad skubiai vykdyti pirkimq plane nenurodytq
pirkim4 arba kai konkretaus pirkimo metu keidiasi pirkimq plane nurodyta informacija apie 5j

pirkim4, tadiau tokiu atveju numatomo pirkimo vefte turi b[ti suderinama su asmeniu, atsakingu uZ
pirkimq planavim4;

12. Specialistas, ne veliau kaip iki kovo l5 dienos pagal VieSqjq pirkimq tarnybos nustatytus
reikalavimus ir tvark4 skelbia Centrineje vieSqjq pirkimq informacineje sistemoje (toliau CVP fS)
tais metais Planuojamq pirkimq plan4.

13. Pirkimo procedfiros prasideda, kai paskelbiamas skelbimas apie pirkim4 CVP IS. o kai
pirkimas atliekamas neskelbiamos apklausos b[du - perkandioji organizacija kreipiasi jtiekejE
(tiekejus) praSydama pateikti pasi0lym4 (pasillymus).



14. Pirkirno (ar atskiros pirkimo dalies) proced[ros baigiasi, kai:
14.1. sudaroma pirkimo sutarlis ir pateikiamas sutarties ivykdymo uZtikrinimas, jeijo buvo

praSoma, arba sudaroma preliminarioji sutaftis;
14.2. atmetami visi pasiDlymai;
1 4.3. nutraukiamos pirkimo proceduros;
14.4. per nustatyt4 termin4 nepateikiamas nei vienas pasiiilymas;
14.5. baigiasi pasiIlymq galiojimo laikas ir pirkimo sutartis ar preliminarioji sutaftis

nesudaroma del prieZasdiq, kurios priklauso nuo tiekejq;
14.6. visi tiekejai atSaukia savo pasilrlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutani.
15. MaZos vertes pirkimus vykdo Pirkimq organizatorius arba Komisija.
16. Pirkimq organizatorius ir Komisijq Centro direktorius paskiria jsakymu. Komisijos

pirmininku, jos nariais, Pirkimq organizatoriais skiriami nepriekaiStingos reputacijos asmenys.

17. AtsiZvelgiant ipirkimq apimtj ir pobldj, gali buti sudaroma Komisija vienam ar keliems
pirkimams arba nuolatine Komisija Centro direktoriaus nustatytam laikotarpiui.

18. Komisija veikia Centro vardu pagaljai suteiktus igaliojimus, dirba vadovaudamasi Centro
direktoriaus patvirtintu Komisijos darbo reglamentu, Vie5qjq pirkimq jstatymu ir kitais vieSuosius
pirkimus reglamentuojandius teises aktais, yra atskaitinga Centro direktoriui.

19. Komisijai turi buti nustaty'tos uZduotys ir suteikti visi uZduotims vykdyi reikalingi

igaliojimai. Komisija sprendimus priima savaranki5kai. Prie5 pradedami pirkim4 Komisijos nariai ir
Pirkimo organizatorius turi pasira5yi ne5ali5kumo deklaracij4 (tipine forma patvirlinta Vie5qjq
pirkimq tarnybos direktoriaus jsakymu 2017 m. birZelio 23 d. Nr. lS-93) ir konfidencialumo
pasiZadejimq, kuriq formos pateiktos Tvarkos 4, 5 prieduose. Taip pat Sie asmenys turi savarankiSkai

susipaZinti su EtiSko elgesio vie5uosiuose pirkimuose mokom4ja priemone.
20. Jeigu pirkimo objektas yra sudetingas, o pasirllymams nagrineti irvertinti reikia specialiq

Liniq, i darbo grupg Centro direktoriaus sprendimu gali bDti ltraukti ekspertai - dalyko Zinovai,
nesantys Komisijos nariais, kurie gali ir neatlikti pasifllymq ekspertinio vertinimo, tadiau konsultuoti
Komisijos narius su pirkimu susijusiais klausimais (ekspertq funkcijos apibreZiamos istaigos vadovo
jsakyme).

21. Pasirengimas pirkimui:
21.1. Pirkimo organizatorius savarankiSkai atlieka rinkos tyrimE ir nusprendZia kiek tiekejq

apklausti;
21.2. siekdamas pasirengti pirkimui ir praneSti tiekejams apie pirkimo planus bei reikalavimus,

Centras gali praSy,ti suteikti ir gauti nepriklausomq ekspertq, institucijq arba rinkos dalyviq
konsultacijas, taip pat gali i5 anksto Centrineje vieSqjq pirkimq informacineje sistemoje (toliau - CVP
IS) paskelbti pirkimq techniniq specifikacijq projektus, vadovaudamasi Vie5qjq pirkimq jstatymo 27

straipsnio nuostatom is;
2l .3. Pirkimo organizatorius parengia paraiSk4 (toliau - ParaiSka) pirkimams, kuriq numatoma

vertd nuo 3000 Eur (be PVM) iki l0 000 Eur (be PVM);
2l.4. pirkimarns, kuriq numatoma verte nuo l0 000 Eur (be PVM), pirkimo dokumentus rengia

Komisija;
21.5. Specialistas atlieka pirkimus per Centring perkandi4jqorganizacij4 (toliau - CPO) arba

per jQ pagal Vie5qjq pirkimq tarnybos nustatytus reikalavimus, gavQs Pirkimo organizatoriaus

uZpildyt4 ParaiSk4;
21.5.1. kai atliekamas pirkimas neskelbiamos apklausos b[du ir numatoma pirkimo sutarties

verte yra maZesne kaip l0 000 Eur (deSimt tDkstandiq eurq) (be PVM), gali b0ti nesilaikoma pareigos

isigyti prekiq, paslaugq ir darbq iS CPO.
2l.6.Paraiiikoje Pirkimo organizatorius del pirkimo atlikimo turi pateikti Specialistui ar

Kornisijai detali4 informacij4 (esant poreikiui) apie perkam4 objekt4 nurodant: pirkimo objekto
pavadinim4 ir jo trump4 apraSym4; perkamq prekiq, paslaugq ar darbq savybes, kokybg ir kitus

reikalavimus (techning specifikacij4); reikaling4 kieki ar apirntj, atsiZvelgiant i vis4 pirkimo sutarties

trukmg su galimais pratgsimais; informacij4 kokius darbus privalo atlikti pats tiekejas, kokius

subrangovai; Tiekejq pa5alinimo pagrindus, minimalius tiekejq kvalifikacijos reikalavimus ir (arba)

reikalaujami kokybes vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai



(jeigu taikomi); maksimali4 pirkimo vertg; Pasillymq vertinimo kriterijus ir s4lygas; prekiq
pristatymo ar paslaugq bei darbq atlikimo terminus; pirkimo sutarties trukmg; kitas reikalingas
pirkimo sutarties sqlygas ir kitE reikaling4 infbrmacij4,

22. Teikim4 del plrkimo nutraukimo Komisija, Pirkimo organizatorius teikia Centro
direktoriui, kuris priima sprendim4 del pirkimo proced0rq nutraukimo.

III. SKYRIUS
PIRKIMO DOKUMENTU RENGIMAS

23. Kai Pirkimo organizatorius vykdo pirkim4, kurio verte iki 3 000 Eur (be PVM) ir pirkimas
vykdomas Lodliu, Parai5ka (1 priedas) ir Tiekejq apklausos paLyma (2 priedas) nepildoma. Pirkimq
patviftinantys dokumentai yra sutartis, o jei sutartis sudaryta ZodZiu - s4skaita-faktilra arba kiti
buhalterines apskaitos dokumentai.

24. Ant s4skaitos-faktfiros i5 eiles pasiraSo Pirkirnq organizatorius, vyr. buhalteris, tvirtina
mokejim4 Direktorius ir, itraukdamas pirkim4 j atliktq pirkimq registracijos Lurnal4, pasiraSo

Specialistas.
25. Pirkimams kuriq verte nuo 3000 Eur (be PVM) iki l0 000 Eur (be PVM) Pirkimo

organizatorius teikia ParaiSk4 pirkimui (l priedas), j4 suderina su Specialistu, Centro vyriausiuoju
buhalteriu ir pateikia tvirtinti Centro direktoriui, siundia tiekejams UZklaus4 del pasillymo pateikimo,
kuri yra registruojama Siundiamq komerciniq pasiDlymq ir uZklausimq registracijos Zurnale. Gavgs
tiekejq pasi0lymus, Pirkimo organizatorius pildo Tiekejq apklausos paLymy (2 priedas).

26. Kai numatomas pirkimas vir5ija l0 000 Eur (be PVM), pirkimq vykdo ir pirkimo
dokumentus pildo Centro direktoriaus sudaryta Komisija, Komisijos nariai.

27 . Kai pirkim4 vykdo Komisija, kiekvienas jos sprendimas protokoluojamas.
28. Rengdami pirkimo dokumentus, Komisija, Komisijos nariai, Specialistas ar Pirkimq

organizatorius turi teisg gauti iS kitq darbuotojq vis4 informacij4, reikaling4 pirkimo dokumentams
parengti ir pirkimo proced[roms atlikti. Darbuotojai privalo geranoriSkai bendradarbiauti su

Komisija, Komisijos nariais, Specialistu ar Pirkimq organizatoriumi ir suteikti vis4 reikalaujam4
informacijq.

29. Jei pirkimas vykdomas raStu ir pirkimo, pirkirn4 patvirtinantys dokumentai yra
susiraSinejimo informacija, jskaitant skelbim4 apie pirkimq (ei pirkimas buvo skelbiamas) ir kiti
Pirkimo dokumentai, protokolai (fiksuojantys Komisijos sprendimus ar sura5omi derybq ar

susitikimq su tiekejais atveju), Tiekejq apklausos paZymos, taip pat sudaryta sutartis ir CVP IS
paskelbta informacija apie j4, o jei sutartis sudary,ta LodLiu ir nebuvo pildoma Tiekejq apklausos
paLyma - s4skaita-faktlra arba kiti buhalterines apskaitos dokumentai.

30. Pirkimo sutaftys, paraiSkos, pasifilymai, Pirkirno dokumentai, parai5kq ir pasi0lymq
nagrinejimo bei vertinimo dokumentai, kiti su pirkimu susijg dokumentai, nepaisant jq pateikimo
b[do, formos ir laikmenos, saugomi Lietuvos Respublikos dokurnentq ir archyvq jstatymo nustatyta
tvarka, tadiau ne rnaZiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos.

IV. SKYRIUS
PIRKIMU PASKELBIMAS

31. Visus skelbimus Centras pateikia VeSqjq pirkimq tarnybai pagaljos nustatytus skelbiamos
informacijos privalomuosius reikalavimus, standartines formas bei skelbimq teikimo tvark4.

Skelbimo paskelbimo data yra laikoma jo paskelbimo Centrineje vieSqjq pirkimq informacineje
sistemoje data.

V. SKYRIUS
PIRKIMO ATASKAITU PATEIKIMAS

32. Specialistas pirkimus registruoja Bendrajame pirkimq registracijos Zurnale (3 priedas)

pildomame elektroniniame formate. Zurnale turi buti Sie rekvizitai: pirkimo pavadinimas (objektas),



pirkimo sutarties sudarymo data, numeris (ei sutartis sudaroma LodLiu - s4skaitos-faktlros data,

numeris), pirkimo sutarties verte, pirkimo sutarties trukme (pildoma, kai sudarya pirkimo sutartis),
kodas pagal Bendr4ji vie5qjq pirkimq Lurnalq, tiekejo pavadinirnas.

33. Specialistas teikia Vie5qjq pirkimq tarnybai visq per finansinius metus atliktq pirkimq
ataskait4 (pateikiama per 30 dienq, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams) :

33.1. kai pagal preliminari4sias sutartis sudaromos pagrindines pirkimo sutartys;

33.2. pirkimq, atliktq pagal VieSqjq pirkimq istatymo 23 straipsnio reikalavimus;
33.3. maZos vertes pirkimq.
34. Specialistas, pagal Vie5qjq pirkimq tarnybos nustatytus reikalavimus, ne vdliau kaip per l0

dienq CVP IS skelbia, informacij4 apie tiekej4, kuris pirkimo proced[rq metu nusldpe infonnacij4 ar

pateike melaging4 informacijE pagal VPI 52 str.

VI. SKYRIUS
VIESOJO PIRKIMO SUTAREIU SUDARYMAS IR VYKDYMAS

35. Pirkimo organizatorius (arba komisija), atsakingas uL jam pavest4 pirkim4, koordinuoja
pirkimo sutardiq rengim4, pasiraSym4 ir vykdym4 (organizuoja Centro jsipareigojimq vykdym4,
kontroliuoja pristatymo (atlikimo, teikimo) terminus, prekiq, paslaugq ir darbq atitiktj sutartyse
numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams, tiekejo finansiniq isipareigojimq (baudos,

netesybos) vykdym4). Jis taip pat pasiraSo ant sutarties viename egzemplioriuje, kuris lieka Centre.

36. Specialistas VieSqjq pirkirnq tarnybai pagaljos nustatytus reikalavimus skelbia laimejusio
dalyvio pasiDlym4, sudaryt4 pirkimo sutaftj, preliminari4 sutarti CVP IS ne veliau, kaip per l5 dienq
nuo pirkimo sutarties ar preliminarios sutarties sudarymo ar jq pakeitimo, bet ne veliau kaip iki
pirmojo mokejimo pagal ji, pradZios. ISimtis taikoma, kuomet sutartis Zodine ir yra s4lygos

atitinkandios VPI 86 str. 9 dalyje nurodytas nuostatas.
37, Vykdant pirkimo sutartj, s4skaitos-faktfiros turi blti teikiamos naudojantis informacine

sistema E - s4skaita https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita priemonemis, iSskyrus VPf nustatytais
atvejais kai pirkimo sutartis Zodine.

38. Kiekvienas uZ pirkimo sutardiq vykdymq atsakingas asmuo privalo kontroliuoti ir
nedelsiant informuoti Centro direktoriq:

38.1. ar tiekejas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, nepateike pirkimo sutarties jvykdymo
uZtikrinimo ir jei Sis uZtikrinimas negalioja (ei buvo reikalauta);

38.2. jei yra paLeidinejami pirkimo sutarties s4lygose nustatyti pirkimo sutarties vykdymo
terminai;

38.3. jei paZeisti (buvo paZeisti) pirkimo sutarties vykdymo terminai - ar pareikalauta/ketinama
reikalauti netesybq;

38.4. jei nebuvo mokejimq - ar mokant uZ faktiSkai atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar

pateiktas prekes nesilaikoma apmokejimo tvarkos ir kain14 (ikainiq), nustatytq pirkimo sutartyje;

38.5. ar ketinama keisti/buvo keidiamos pirkimo sutarties s4lygos;

38.6. jei pirkimo sutafties objektas neatitinka Pirkimo dokumentuose ir pirkimo sutartyje

nustatytq reikalavimq;
38.7. jei netinkamai vykdomi pirkimo sutartyje nustatyti garantiniai jsipareigojimai;

38.8. kit4 informacij4 ir (ar) siflymus, kurie jo nuomone yra reikalingi.
39. tJL pirkimo sutariiq vykdym4 atsakingi asmenys, Centro direktoriui papraSius, teikia jam

apibendrint4 informacij4 apie pirkimo sutardiq vykdym4, nurodydami pastebetus tr[kumus ar

i5kilusias problemas, taip pat teikia siilymus, kaip tuos trlkumus pa5alinti ir jq i5vengti ateityje.

VII.SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PIRKIMUS TEIKIMAS

40. SusipaZinti su informacija, susijusia su pasiDlymq nagrinejimu, aiSkinimu, vertinimu ir
palyginimu, gali tiktai Komisijos nariai ir Centro pakviesti ekspertai, Centro direktorius, jo igalioti
asmenys. Si informacija teikiama VieSqlq pirkimq tarnybai, kitiems asmenims ir institucijoms.



turindioms toki4 teisg pagal Lietuvos Respublikos istatymus, taip pat Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimu igaliotiems Europos S4jungos finansing paramE administruojantiems
vieSiesiems juridiniams asmenims.

41. Centras, Komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepaZeisdami jstatymq
reikalavimq, ypad del sudarytq sutardiq skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu
kandidatams ir dalyviams, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkandiajai organizacijai pateiktos
tiekej o inform acij os, kuri os kon fi denci al um4 nurode tiekej as.

42. Yadovaujantis VieSqjq pirkimq jstatymu dalyviq reikalavimu Centras turijuos supaZindinti
su kitq dalyviq pasi0lymais, iSskyrus t4 informacij4, kuriE dalyviai nurode kaip konfidencialiq.
Informacija, kuri4 skelbti dalyviams ipareigoja Vie5qyq pirkimq jstatymas, negali briti nurodoma kaip
konfidenciali (ei taip ivyksta - vadovaujamasi Vie5qjq pirkimq jstatymu). Tiekejui nenurodZius,
kokia informacijayra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiulyme nera.

43. SusipaZinti su informacija, susijusia su pasitilymq nagrinejimu, aiSkinimu, vertinimu ir
palyginimu (kvalifikacijos tikslinimu ar pasiDlymq paaiSkinimu bei susiraSinejimu su tiekejais pvz.
del neiprastai maZos pasiiilyme nurodytos kainos ar pan.), galitiktai Komisijos nariai ir perkandiosios
organizaciios pakviesti ekspertai, Vie5qjq pirkimq tarnybos atstovai, Centro direktorius, jo lgalioti
asmenys, kiti asmenys ir institucijos, turindios toki4 teisg pagal Lietuvos Respublikos jstatymus. taip
pat Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu jgalioti Europos S4jungos ar atskirq valstybiq
fi nan si n g paramq adm i n i struoj an tys v i e5iej i j uridi n iai asm enys.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

44. Asmenys, paZeidg pirkimus reglamentuojandiq norminiq teises aktq ir pirkimq
organizavimo Tvarkos nuostatas, atsako teises aktq nustatyta tvarka, pagal Viesqjq pirkimq
istatymo I 00 straipsnj.



Siauliq kult0ros centro maZos vertes pirkimq
organizavimo tvarkos I priedas

Srlur,rr; KULTURoS cENTRAS

TVIRTINU
Direktore
Deimante Badiule

PARAISKA

(pareigos) ( vardas, pavardd, paroias)
Pirkimo organizatorius:

Suderinta:

Pirkimo objekto pavadinimas

Pirkimo kodas pagal BVP

Pirkimo objekto apra5ymas, ketinamq pirkti
prekiq paslaugq ar darbq savybes,
minimal[s reikalavimai pirkimo objektui,
techniniq specifi kacij,q proiektai ( i e i
reikia), iq pakeitimai ir teiktos
Reikalingas kiekis ar apimtys

Numatoma maksimali pirkimo verte (Eur)

Kitos reikalingos pirkimo s4lygos (gali buti
pate ikiamas pirkimo sutart ie s proi e ktas)

Finansavimo Saltinis

Kita informacija (numatoma sutarties

trukmd, paslaugq atlikimo ar prekiq
istatymo terminai ir kt.\ (iei reikia

Planuojama pirkimo pradLia (nurodyti. dalq

Si[lomq kviesti tiekejq s4raSas

(pavadinimas, adresas ir kiti kontaktai)

Qeigu paraiika paduodama d€l pirkimo,
kuri nebus oaskelbt

Pirkimo pagrindimas (nurodyti ar teikiamas
,siulymas bus vykdomas elektroninis
pirkimas CVP IS priemonemis, ar perkanta

iS CPO (pateikiamas pagrindimas iei
atsisakoma pirkti CPO
Pridedama:

1) lechnind specifikaciia;
2) planai, brOZiniai, proiektai ir kiti

dokumentai Qei reikalingi -

(pareigos) ( vardas, pavarde, paraias)



Siauliq kultflros centro maZos vertes pirkimq
organizavimo tvarkos 2priedas

Sraur4l KULTTIRo s cENTRAS

TVIRTINU
Direktore
Deimante Badiule

TIEKEJV APKLAUSOS PAZYMA
20-m. d.

(data)
Siauliai

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonemis: taip n n. n
Vykdomas skelbiamas pirkimas:

Vykdytas neskelbiamas pirkimas :

lodiiu ra5tu !

n
n
tr

Skelbimo paskelbimo data:

Kvietimo iSsiuntimo data:

Pirkimo objekto pavad i n imas

Pirkimo b[das ir jo pasirinkimo
pagrindas (nus tatyt as,
vadovauj antis Maios verles
pirkinry tvarkos apraiu patvirtintu
VPT direktoriaus
2 0 1 7 -06-28 isalcymu Nr. I S-97
Pi rkimo objekto apra5ymas
(pagrindiniai kiekybiniai ir
kokybiniai reikalavi mai)
BVPZ kodas

PasiDlymq verti n imo kriterijus

Anklausti tiekdiai:

Pavadinimas
Adresas, interneto svetaines,
el. paSto adresas, telefbno,

fakso numeris ir kt.

Pasiiilym4
pateikusio asmens
pareigos, vardas,

stu

Eil.
Nr. Pavadinimas Pasillymo kaina (Eurais) ir kitos

charakteristikos
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( pareigos) (vardas ir pavarde)
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Siauliq kultriros centro rnaZos vertes pirkimq
organ izavi mo tvarkos 4priedas

Slnulru KULTIIRos cENTRAS

(asmens vardas ir. pavarde)

NESALISKUMo DEKLARAcIJA

20 m. d. Nr.

Siauliai

Bldamas
, pasiZadu:

(tieiajante pirkime ar pirkinte alliekamry pareigq pavadinimas)

l. Objektyviai, dalykiSkai, be iSankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visq tiekejq
lygiateisi5kumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripaZinimo ir skaidrumo piin.ipuis,
atlikti man pavestas pareigas (uZduotis).

2. Nedelsdamas ra5tu pranesti Centro direktoriui ar jo igaliotajam atstovui apie galim4
viesqjq ir privadiq inreresq konflikt4, paaiskejus benr vienai is siq apiinkybiq:

2.1. pirkimo proced0rose kaip tiekejas dalyvauja asmuo, susijgs-su manimi santuokos,
artimos giminystes ar svainystes rySiais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;

2.2. aS arba asmuo, susijgs su manimi santuokos, artimos giminystes ir svainystes ry5iais:
2.2.1 .esu (yra) pirkimo procedurose dalyvaujandio juridinio asmins valdymo organrl narys;
2.2.2.turiu(-i) pirkimo procediirose dalyvaujandio juridinio asmens jstatinio kapiLlo daljarba

turtinj ina54 jame;
2.2.3.gaunu(-a) iS pirkimo proced[rose dalyvaujandio juridinio asmens bet kokios rfiSies

pajamq.

2.3. del bet kokiq kitq aplinkybiq negaliu laikytis I punkte nustarytq principq.
3. Man iSai5kinta, kad:
3.1. asmenys, susijg su manimi santuokos, artimos giminystes ar svainystes rySiais, yra:

sutuoktinis, seneliai, tevai (jteviai), vaikai (jvaikiai), jq sutuoktiniai, vaikaidiai, broliai, r.r.ry, iriq
vaikai, taip pat sutuoktinio tevai, broliai, seserys ir jq vaikai;

3.2. Centro direktoriui gavus pagrjstos informacijos apie tai, kad galiu biiti patekgs j intereso
konflikto situacij4 ir nenusisalinau nuo su atitinkamu pirkimu susijusiq sprendimq piiemimo, pirkimo
Centro direktorius ar jo igaliotasis atstovas sustabdo mano dalyvavim4 .u uiitinkuru pirkimu
susijusiq sprendimq priemimo procese arjo stebejime iratlieka mano su pirkimu susijusios veiklos
patikrinim4. Pirkimo vykdytojas, nustatgs, kad patekau ! interesq konflikto situacij4, paSalina mane
i5 su atitinkamu pirkimu susijusiq sprendimq priemimo proceso ar jo stebejimo. Jeinustatoma, kad j
interesq konflikto situacij4 patekau atlikdamas stebetojo funkcijai, pirkimo vykdytojas apie mano
atZvilgiu priimt4 sprendim4 informuoja institucij4 ar jstai94, jgaliojusi4 mune st"b"tojo teisemis
dalyvauti vieSojo p i rkimo kom isij os posddZiuose;

3'3' turiu uZpildyti privadiq interesq deklaracij4, kaip tai numato Lietuvos Respublikos
vie5qiq ir privadiq interesq derinimo valstybineje tarnyboje jstatymas.*

* Sis reikalavimas taikomas vieSojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkandiosios organizacijos vadovo
paskirtiems atlikti supaprastintus viesuosius pirkimus, ir vie5qjq pirkirnq procedurose dalyvaujantiems ekspertanrs nuo
2018 rn. sausio I d.

(pareigos) (paraia.s) (vardas ir pavarde)



Siauliq kultIros centro maZos verles pirkimq
organizavimo tvarkos 5 priedas

Snurrg KULTrlRos cENTRAS

KONFIDENCIALUMO PASIZADEJIMAS

20 m.

Siauliai

(vardas ir pavard,i)

(paraias) (vardas ir pavarde)

d.

AS

l. PasiZadu:

nustatytais tikslais ir tvarka naudoti vis4 su pirkimu

u bfidu, kad tretieji asmenys neturetq galirnybes su

tq kopijq.
macij4, kuri4 Vie5qjq pirkimq jstatymo ir kitu
tatos numato teikti pirkimo procedUrose
siu teikti tik ipareigotas Centro direktoriaus ar

lesiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos jstatymq

3. Man isaiSkinta, kad konfidenciali4 informacii4 sudaro:3'l' informacija, kurios konfidencialum4 nurode tietelas ir jos atskleidimas ndra privalomaspagal Lietuvos Respublikos teises aktus:

dokumentai, kuriuos VieStlq pirkimq jstatymo ir
nuostatos nenumato teikti pirkimo proced0rose

uja jstatymams, daro nuostoliq teisetiems Saliu
ng4 konkurencijq.

m4, turesiu atlyginti perkandiajai organizacijai ir

(pareigos)



Siauliq kult0ros centro maZos verles pirkimq
organizavimo tvarkos 6 priedas

PATVIRTINTA
Siauliq kulniros centro
direkoriaus 2017 n. spalio 2 d.
jsalcymu Nr. Vf-l tZ_(i.t..l

20IIi:_s_lAULrU KULTUR'' cENTRo NuMAroMv vyKDyrrpREKrU, PASLAUGV rR DARBV VrESvJq rrnxinz.j PLANAS

Pirkimo objektas

Numatoma
pirkimo

vert6 Eur
(su PVM)

metq

Numatomas
pirkimo biidas

Planuojamo
pirkimo

data

Pirkimo
iniciatorius
(skyrius)

(uz pirkirnq planavim4 ut.@ (para5as) (vardas ir pavarde)

(vyr. finansininkas)
(para5as) (vardas ir pavarde)



PATVIRTINTA
Siauliq kulturos centro direktoriausZln m. spatio 2 d. [sakymu Nr. V[_il2_(r.t.)

YIESUJU PIRKIMU KOMISIJOS DARBO REGLAMBNTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1." VieSqiq pirkimq kc
nustato siauliq kurtrios..nt,o r;f:t]i3r'",HT*-j1il:ffirl

darbo organizavimo ir spiendimq

darbo reglamentu.
3' Komisija savo sprendimus priima laikydamasi nesaliskumo, objektyvumo,lygiateisiskumo, 

. 
nediskriminavimo, 

.1uipu!io p.ipuzini,no, proporcingumo, skaidrumo irracionalumo principq. priimdama sprendimus fon,iii;i--'4. Komisija gali bDti ,riurornu atskiriems veikianti nuolat, Centrodirektoriaus [sakymu ir veikia Centro vqdu pagal jai imus. Komisija vykdo tikraStiSkas Centro direktoriaus uZduotis. fomisi;T turi teisE atsi 'rylivri 
VieSqjq pirkimq[statymui ir kiti ems. tei ses aktams priestarauj andius pavedimus.5. Komisija yra atskaitinga Centro direkto;iui.6' Komisija veikia nuo sprendimo jq suJuryti isigaliojimo dienos, kol [vykdys visasrastiskai jai nustatytas uZduotis arbakol bus priimtar.p"."ai-as nrtraukti pirkimq.

II. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

7. Kiekvienas Komisijos narys ir ekspertas gali
pasirasEs nesaliskumo deklaracii4 ir konfiden.iururo iurivenes pirkimq organizavimo tvarkos apra5o 5 ir 6 priedai).

.8: Komisijos pirmininkur, nuiy, ar ekspertas privalo nus
posedyje, jei posedZio metu nagrinejamas klausimas, galintis suk
konfliktq.

9' Komisij4 sudaro ne maziau.kaip 3 Komisijos nariai, [skaitant Komisijos pirmininkq.l0' Komisijos sekretorius yra centio direktoriaus isakymu paskirtas Komisijos narys.

-^-,,. 
t t' Komisijos posedZiai yra teiseti, kai posedyje aayvauia daugiau kaip ll2visq Komisijosnanq.

12' Komisija sprendimus priima.paprasta balsq dauguma, atviru vardiniu balsavimu. Jeigubalsaipasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.l3' Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas. Jei pirmininkas negali dalyvauti posedyje,Komisijos posedziui pirmininkauja (omisijos pirmininko pavaJuotojas (direktoriaus paskirtasvienas iS Komisijos nariq).
14' Komisijos sprendimai [forminami protokole, kur[ pasiraso visi Komisijos posedyjedalyvavE Komisijos nariai. ProtokolE ra5o sekreiorius arba uienas is pirmininko paskirtq Komisijosnariq.
15. Komisija turi teisp kviesti:
l5'l' Centro darbuotojus, pateikusius paraisk4 vykdyti vies4ji pirkimq darbuotojus ekspertoteisemis dalyvauti Komisijos posedZiuose
15'2' Centro direktoriaus pavedimu, ekspertus i5 kitq organizacijq, imoniq, [staigq nagrineti

tiekej q pateiktq pasiDlymq.



16' PasiraSg nesaliSkumo deklaracijq ir konfidencialumo pasiZadejim4 ekspertai galidalyvauti Komisijos darbe. priimant sprendimus ekspertai nebalsuoja.

III. KOMISIJOS FUNKCIJOS

17. Komisija, organizuodama pirkim4 ir jI atlikdama:
17.1 . parenka pirkimo bUd4

arka pateikia juos tiekejams;
mq neskelbiamq derybq arba neskelbiamu
a juos dalyvauti pirkime;

q pateikimo terminus;
aaiSkinimus ir patikslinimus;

, priima sprendimq del kiekvieno paraiSkq ar
ir praneSa apie jI tiekejui;

pasiDlymus;
pirkimo sutarties [vykdymo uZtikdnimas atitinka

17 '12' vykdant pirkim4 riboto konkurso, supaprastinto riboto konkurso, skelbiamq derybq,skelbiamq supaprastintq derybq b[du atlieka tiekeiq kvalifikacing atrankq;
elbiamq derybq, skelbiamq ar neskelbiamu
[lymq turinio;

j4 patvirtina ir priima sprendimq apie laimejus[

17'15' Centro direktoriui priemus sprendim4 del pirkimo proced[rq nutraukimo, Komisijanutraukia pirkimo procedlras;
17 '16' atlieka kitus veiksmus, 

_susijusius su pirkimo procedlromis, neprieStaraujandius
VieSqjq pirkimq [statymui ir kitiems pirkimus reglameniuojantiems teises aktams.

IV. KOMISIJOS TEISES IR PAREIGOS

18. Komisija, vykdydamajai pavestas uZduotis, turi teisg:
18.1. gauti i5 Centro darbuotojq informacijq reikaling4 pirkimams organizuoti ir vykdyti;
18.2' praSyti, kad tiekejai paaiSkintq, patikslintq, papiiaytrl savo pu-riulyrur, dutmenis apie

savo kvalifikacij6
18.3. prasyti, kad tiekejai pratEstq savo pasifllymq galiojimo termin%
18.4. kviesti ekspertus konsultuoti klausimu, kuriam r.ikiu specialiq-Ziniq, ar ji [vertinti;
18.5. turi kitas Vie5qjq pirkimq istatyme ir kituose viesuosius pirkimus reglamentuojandiuose

teises aktuose [tvirtintas teises.
19, Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, privalo:
19.1. vykdyti Komisijos darbo reglamente nurodytas bei Centro direktoriaus nustatytas

uZduotis;
19.2. vykdydama uZduotis, laikytis VieSqjq pirkimq [statymo, MaZos vertes pirkimrl tvarkos

apraSo nuostatq ir kitq teises aktq reikalavimq.
l9'3' vykdydama jai pavestas funkcijas, neatskleisti tretiesiems asmenims informacijos

susijusios su atliktomis pirkimo procedflromis, jeigu jos atskleidimas priest arauja [statymams daro
nuostoliq teisetiems Centro ar tiekejq komerciniams interesams arba trukdo uZtitrinti s4Zining4
konkurencij4 iSskyrus Lietuvos Respublikos teises aktuose nustatytus atvejus.



V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20' Pranesimai tiekdjams, viesqjq pirkimq tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybesir kitiems asmenims yra siundiami (pateikiami) Centro vardu Komisijos priimtq sprendimqpagrindu.

21. Kiekvienas Komisijos
atsakingas.

narys, balsavps uZ neteiset4 sprendim4 asmeniskai yra uL tai

. 22' Komisijos nariai ir ekspertai uZ savo veikl4 atsako pagal Lietuvos Respublikos
[statymus.

23' Nuolatines Komisijos veikla pasibaigia Komisijq sudariusiam Centro direktoriui
priemus sprendim4 del jos iSformavimo. Jei sudaroma nenuolatine Komisija, jos veikla pasibaigia,
pasibaigus pirkimo procediiroms arba jas nutraukus.

24' Su pirkimais susijg Komisijos sprendimai ir (ar) veiksmai apskundZiami Lietuvos
Respublikos vieSqjq pirkimq [statymo nustatyta tvarka.


