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MARIJAMPOLBS RYGISKIU .IONO (;IMNAZIJOS

MAZOS VERTES VrEsU.ru PTRKIMU ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRASAS

l. MaZos vertes viesqiq pirkimq organizavimo ir vykdymo tvarkos aprasas (toliau - Aprasas) nustato Marijampoles RygiSkiq Jono gimnazijos

(toliau perkandioj i organizacija) mazos vertes pirkimq (toliau - pirlimai) organizavimo ir vykdymo tvarkq' apimandi4 perkandiosios

organizacijos poreikiq nustatymq, pirkimq ptanavim4 ir inicijavim4, pasirengimq pirkimams, jq vykdym4' pirkimo sutarties sudarym4 ir

!gyvendinimq

2. perkandioji orgarizaclja,organizuodama ir vykdydama pirkimus, turi uZtikrinti racionalq biudZeto ir kitq lesq naudojim4, pagrindiniq viesqiq

pirkimq principq, konfidencialumo ir neSaliSkumo reikalavimq laikym4si'

3. perkandioji organizacija, planuodama ir vykdydama pirkimus, Igyvendindama pirkimo sutartis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viesqiq

pirkimq !statymu (totiau - viesqjq pirkimq istatymas), jo iglr"niilnamaisiais teises aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu' kitais

istatymais ir perkandiosios organizacijos priimtais teises aktais'

4. Apra5e vartojamos s4vokos:

4.1. pirkimq iniciatorius - mokytojai, istaigos darbuotojai, lvertinantys prekiq, paslaugq ar darbq poreik[;

4.2. pirkimq organizatorius - perkandiosios organizacijos vadovo arjo [galioto asmens paskirtas darbuotojas, kuris perkandiosios organizacijos

nustatlta tvarka organizuoja ir atlieka ma2os vertes pirkimus, kai konkrejiq prekiq, paslaugq numatomo pirkimo sutarties verte yra maZesnd nei

l0 000 Eur (desimt tlkstan6iq eurq) be pvM, o darbq numatomo pirkimo Jarties verte yra maiesne nei l0 000 Eur (desimt ttikstandiq eurq) be

BENDROSIOS NUOSTATOS

PVM.



4.3. Rinkos tyrimas - kokybines ir kiekybines informacijos apie reali4 bei potenciali4 prekiq, paslaugq ir darbq pasitl4 (tiekejus, iskaitant ir

rinkoje veikiandias viesqiq pirkimq lstatymo 23 ir 24 straipsniuose nurodl'tas lstaigas ir lmones' jq tiekiamas prekes' teikiamas paslaugas ir

atliekamus darbus, uZimam4 rinkos dali, kainas ir pan.) rinkimas, analize ir apibendrintq isvadq, pagal kurias priimami sprendimai del pirkimq

vykdymo, rengimas

5. Kitos Aprase vartojamos s4vokos yra nustatltos viesqiq pirkimq istatyme ir kituose pirkimus reglamentuojandiuose teises aktuose'

6. pasikeitus Aprase nurodliems teises aktams ir rekomendacinio pob[dzio dokumentams, taikomos aktualiq jq redakciiq nuostatos'

PIRKIMU ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

7. Vie5uosius pirkimus organizuoja ir lykdo:

7.1. Marijampoles Rygiskiq Jono gimnazijos viesqiq pirkimq komisija, kurios paskirtis - organizuoti ir vykdyti perkandiosios organizacijos

viesqjq pirkimq plane numatytus ,iuzo, ,"rt., pi.[irrur, kai Lonkreiiq prekiq, paslaugq numatomo pirkimo sutarties verte yra didesne nei 10

000,00 Eur (desimt tukstandiq eurq) be pvM, o darbq numatomo pirkimo sutarlies vefte - didesne nei 10 000,00 Eur (desimt tlkstandiq eury) be

PVM, iei istaigos vadovas nenurodo kitaip;

T.2.pirkimoorganizatoriai,vadovaudamiesiViesqiqpirkimqistatymu,SiuoApra5uirkitaisteisesaktais;

7.3. viesqiq pirkimq komisija ir pirkimq organizatoriai yra atskaitingi Mokyklos direktoriui ir vykdo tik rasytines jo uzduotis bei isipareigoj imus'

8. Pirkimas gali blti vykdomas neskelbiama apklausa

eurq) be PVM.

ZodZiu kai numatomo pirkimo verle ne <lidesne kaip 10 000,00 Eur (desimt tlkstandiq

9. Jei numatomo pirkimo sutarties vefte ne didesne kaip 10 000,00 Eur. (desimt ttrkstandiq eury) be PVM, pirkimo vykdytojai ne privalo kreiptis

i daugiau kaiP vien4 tiekej4.

10. perkandiosios organizacijos vadovas arjo igaliotas asmuo gali pavesti pirkim4 vykdyti viesqiq pirkimq komisijai, neatsiZvelgdamas iApraSo

4.2, 7.1 punktq nurodyas pirkimq vertes'

11. Viesqjq pirkimq komisija dirba pagal perkandiosios organizacijos direktoriaus lsakymu patvirtint4 darbo reglament4'

12. Vykdant maZos vert6s pirkimus vadovaujamasi viesqiq pirkimq istatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu' kitais pirkimus

reglamentuojandiais vidaus dokumentais ir teis6s aktais'
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i3. AtsiZvelgdama !pirkimo objekto specifik4, perkandioji organizacija gali sudaryti komisijQ konkrediam pirkimui organizuoti ir vykdyi, skirti

jai uZduotis ir suteikti visus igaliojimus toms uZduotims atlikti'

14. Komisijos nariais ar pirkimq organizatoriais gali buti skiriami tik nepriekaistingos reputacijos, nesaliski asmenys, kurie turi pasirasl'ti

ne5aliSkumo deklaracij4 ir konhdencialumo pasiZadej im4'

15. Pirkimq organ izatortaivykdo marZos vertes pirkimus, atitinkandius sio Apraso 4.2. punkto reikalavimus

16. Komisija vykdo tuos prekiq, paslaugq ir darbq pirkimus, kuriq nerykdo pirkimq organizatoriai'

17. pirkimq organizatorius gali vykdtti supaprastintus pirkimus per Centring perkandi4i4 organizacij4 (CPo) jei CPO yra sudariusi atitinkamq

prekiq, paslaugq ar darbq preliminari4sias sutartis'

1g. perkandioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisq nutraukti pirkimo procedlras, jeigu atsirado aplinkybiq,

kuriq nebuvo galima numatyti (perkamos prekes, paslaugos ar darbai tapo nereikalingi, nera leSq uZjas apmoketi ir pan')'

19. Komisijq nariai, ekspertai, darbuotojai, direktoriaus paskirti pirkimams vykdJti, privalo pasiraSlti konfidencialumo pasiZadejim4 (7 priedas)

ir nesaliskumo deklaracij4 (6priedas;, patvirtint4 viesqjq pirkimq tamybos direktoriaus 2017 m. birLelio 23 d. isakymu Nr. I S-93, ir susipaZinti

su Eti5ko elgesio vie5uosirror" pirtl.uos" mokom4ja priemone, patvirtinta Vielqiq pirkimq tamybos direktoriaus 2010 m' rugseio 7 d' [sakymu

Nr. 15-135 i-r paskelbta VieSqiq pirkimq tamybos intemeto svetaineje adresu www.vpt.lrv.lt.

PIRKIMU DOKUMENTAVIMAS IR ATASKAITU PATEIKIMAS

20. Marijampoles Rygiskiq Jono gimnazijos sudarytos pirkimo sutartys ir mokej imo dokumentai bei kiti su pirkimais susijg dokumentai tvarkomi

ir saugomi pagal Archyvo dokumentacijos plan4'

21. Viesqjq pirkimq komisijos pirmininkas privalo Viesqiq pirkimq tamybai pagal jos nustatytas formas ir reikalavimus pateikti visq per

kalendorinius metus atliktq pirkimq ataskait4. Ataskaita pateikiama per 30 dienq, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams'

22. pirkimo procedlrq ataskaita, pirkimq ataskaita, ilykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaita (isskyrus kai

neskelbiama apklausa atliekama Zodziu, sutart! sudarant raStu), rengiamos ir elektroninemis priemonemis pateikiamos pagal VieSqjq pirkimq

iu vuo. direktoriaus patvirtintas formas ir reikalavimus. Sios ataskaitos, i5skyrus konfidenciali4 informacij4, skelbiamos CVP IS'

23. Visos ataskaitos rengiamos vadovaujantis VieSqjq pirkimq istatymo 96 straipsnio nuostatomis ir pagal viesqjq pirkimq tamybos direktoriaus

patvirtintas tipines formas bei reikalavimus'
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BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Laimejusiq pirkimo dalyviq pasifilymai, sudary'tos pirkimo sutartys ir jq pakeitimai (iSskyrus kai neskelbiama apklausa atliekama ZodZiu'

sutarti sudarant rastu), taip pat pirkimo sutarries neivykdZiusiq u. n"tinku.ui.l4 [vykdziusiq tiekejq (tiekejq grupes atveju - visq grupes nariq) ir

flkio subjektq, kuriq pajegumais remesi tiekejas ir kurie su tiekeju prisieme .oiauri4 atsakomybg uz pirkimo sutarties irrykdyme pagal viesqiq

pirkimq istatymo 49 straipsnio 5 daU (eigu pazeidimas buvo puiuiytr" del tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti), sqrasai

skelbiami cvp IS, vadovaujantis Informacijos vieSinimo cenirineje viesqjq pirkimq informacineje sistemoje tvarkos aprasu, patvirtintu Viesqiq

pirkimq tamybos direktoriaus 2017 m. birzelio 1g d. isakymu Nr. i s-sr ,"Dei Informacijos viesinimo centrineje viesqirl pirkimq informacineje

sistemoje tvarkos apraSo patvirtinimo".

25. Visi su pirkimq organizavimu, rrykdymu ir vidaus kontrole susijg dokumentai saugomi kartu su pirkimq proced[rq dokumentais viesqiq

pirkimq lstatymo 97 straipsnyje nustatyta tvarka'

26. UZ Apraso Igyvendinim4 atsakingas perkandiosios organizacijos vadovo paskirtas atsakingas asmuo - viesqjq pirkimq komisijos pirmininkas'

PRIEDAI:
. Vie5qjq pirkimq planas (1 priedas)

. Sutardiq registracijos Zumalas (2 priedas)

. Supaprastintq vieSujq pirkimq Zurnalas (3 priedas)

. Tiekejq apktausos paZymos forma ({pricda$.

. Raiytine parai5ka-uZduotis pirkimams vykdyti (5 priedas)'

. NesaliSkumo deklaracija (6 priedas).
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5 Konfi dencialumo deklaracija riedas7
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