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Viešosios įstaigos Kvėdarnos 

ambulatorijos supaprastintų 

viešųjų pirkimų organizavimo ir 

atlikimo tvarkos aprašo 

3 priedas 

 
                                                VIEŠOJI ĮSTAIGA KVĖDARNOS AMBULATORIJA 

 __________________________________________________________________________  

(perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) 

 

RIMA PETROŠIENĖ 

 __________________________________________________________________________  

(asmens vardas ir pavardė) 

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA 
 

2018 m.gruodžio 28 d. Nr. _1__ 

_________Kvėdarna_________________ 

(vietovės pavadinimas) 

Būdamas  Viešųjų pirkimų Organizatoriumi                                                 pasižadu: 

  (viešajame pirkime ar pirkime atliekamų pareigų pavadinimas) 

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų tiekėjų 

lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, 

atlikti man pavestas pareigas (užduotis). 

2. Nedelsdamas raštu pranešti perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto (toliau 

kartu – pirkimo vykdytojas) vadovui ar jo įgaliotajam atstovui apie galimą viešųjų ir privačių interesų 

konfliktą, paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių: 

2.1. pirkimo procedūrose kaip tiekėjas dalyvauja asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos 

giminystės ar svainystės ryšiais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;  

2.2.  aš arba asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais: 

2.2.1. esu (yra) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens valdymo organų narys;  

2.2.2. turiu(-i) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens įstatinio kapitalo dalį arba 

turtinį įnašą jame; 

2.2.3. gaunu(-a) iš pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens bet kokios rūšies 

pajamų; 

2.3. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų. 

3. Man išaiškinta, kad: 

3.1. asmenys, susiję su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: 

sutuoktinis, seneliai, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai, vaikaičiai, broliai, seserys ir jų 

vaikai, taip pat sutuoktinio tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai; 

3.2. pirkimo vykdytojui gavus pagrįstos informacijos apie tai, kad galiu būti patekęs į intereso 

konflikto situaciją ir nenusišalinau nuo su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo, pirkimo 

vykdytojo vadovas ar jo įgaliotasis atstovas sustabdo mano dalyvavimą su atitinkamu pirkimu 

susijusių sprendimų priėmimo procese ar jo stebėjime ir atlieka mano su pirkimu susijusios veiklos 

patikrinimą. Pirkimo vykdytojas, nustatęs, kad patekau į interesų konflikto situaciją, pašalina mane 

iš su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo proceso ar jo stebėjimo. Jei nustatoma, kad į 

interesų konflikto situaciją patekau atlikdamas stebėtojo funkcijas, pirkimo vykdytojas apie mano 

atžvilgiu priimtą sprendimą informuoja instituciją ar įstaigą, įgaliojusią mane stebėtojo teisėmis 

dalyvauti viešojo pirkimo komisijos posėdžiuose; 

 

Organizatorius Rima Petrošienė 

        (pareigos)                                            (parašas)                                 (vardas ir pavardė) 



V

Viešosios įstaigos Kvėdarnos 

ambulatorijos supaprastintų 

viešųjų pirkimų organizavimo ir 

atlikimo tvarkos aprašo 

                                 4 priedas 

 

                          VIEŠOJI ĮSTAIGA KVĖDARNOS AMBULATORIJA 

____________________________________________________________________________ 

(perkančiosios organizacijos pavadinimas) 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIUS RIMA PETROŠIENĖ 

___________________________________________________________________________ 

(asmens vardas ir pavardė, pareigos) 

 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

 

2018 m. gruodžio 28  d. 

 

Kvėdarna 

___________ _________ 

(vietovės pavadinimas) 

 

Būdamas _Viešųjų pirkimų Organizatoriumi________________________________,  

  (pareigų pavadinimas) 

1. Pasižadu: 

1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą su 

pirkimu susijusią informaciją, kuri man taps žinoma, atliekant Organizatoriaus ________ pareigas;

                       (pareigų pavadinimas) 

1.2. man patikėtus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės 

su jais susipažinti ar pasinaudoti; 

1.3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų. 

2. Man žinoma, kad su pirkimu susijusią informaciją, kurią Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų 

su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos numato teikti pirkimo procedūrose 

dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims, galėsiu teikti tik įpareigotas pirkimo komisijos ar 

perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens. Konfidencialią informaciją galėsiu 

atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais. 

3. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro: 

3.1. informacija, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas, ir jos atskleidimas nėra privalomas 

pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus; 

3.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Viešųjų pirkimų įstatymo ir 

kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos nenumato teikti pirkimo procedūrose 

dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims; 

3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems 

šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. 

4. Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti perkančiajai organizacijai ir 

tiekėjams padarytus nuostolius. 

 

    Rima Petrošienė 

___________________   ____________________ 

(parašas)    (vardas ir pavardė) 

 



 
Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos  

supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo ir 

atlikimo tvarkos aprašo 

 1 priedas 

 

 

 

______________________________________________________ 

 (perkančiosios organizacijos pavadinimas) 

 

20___ BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Pirkimo 

objekto 

pavadinimas 

Kodas pagal BVPŽ Pirkimo 

objekto 

rūšis 

 

Numato

ma 

pirkimo 

vertė 

eurais 

 

Numatom

o pirkimo 

būdas 

Numatoma 

pirkimo 

pradžia 

Sutarties 

trukmė 

su 

pratęsim

u 

Pirkimas 

per CVP 

IS; 

Kita 

informacija 

 

           

 

 

           

 

________ 

 

 

 Vyr. gydytojas     (parašas)                                 (vardas, pavardė) 
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Viešosios įstaigos Kvėdarnos 

ambulatorijos supaprastintų 

viešųjų pirkimų organizavimo 

ir atlikimo tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

______________________________________________________ 

 (perkančiosios organizacijos pavadinimas) 

 

      

PIRKIMO PARAIŠKA-UŽDUOTIS 

___________Nr._________ 

(data) 

Atsakingas už pirkimą asmuo (pirkimo 

iniciatorius) 

 

Pirkimo objekto pavadinimas  

Pirkimo objekto kodas (kategorija)  

Prekių kiekis, paslaugų ar darbų apimtys  

Planuojama maksimali sutarties vertė Eur be 

PVM 

 

Jei pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) 

programa, finansuojama Europos Sąjungos 

lėšomis, nurodomas projektas ir (arba) 

programa 

 

Prekių pristatymo ar darbų, paslaugų atlikimo 

vieta 

 

Prekių pristatymo ar paslaugų bei darbų 

atlikimo terminas 

 

Atsiskaitymo su tiekėju tvarka  

Galimų pratęsimų skaičius ir laikas (mėn. / d.), 

kuriam sutartys gali būti pratęstos 

 

Argumentuotas siūlomų kviesti tiekėjų sąrašas 

(jei pirkimas numatomas vykdyti apklausos 

būdu) 

 

Pasiūlymų vertinimo kriterijai: mažiausios 

kainos ar ekonomiškai naudingiausio  

pasiūlymo (kai siūloma vertinti ekonomiškai 

naudingiausio  pasiūlymo kriterijumi – 

ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir 

parametrai, jų lyginamieji svoriai ir vertinimo 

tvarka) 

 

Kita reikalinga informacija: planai, brėžiniai, 

projektai, darbų kiekių žiniaraščiai pridedami 

(jei reikia). 

Perkant darbus nurodyti:  

1) ypatingas ar neypatingas statinys; 

 



2) išvardinti pagrindinius darbus, kuriuos 

privalės atlikti rangovas (jeigu darbų pirkimo 

sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai) 

 

Prašome pavesti pirkimą vykdyti__________________________________________________ 

(Pirkimo organizatoriui, Viešųjų pirkimų komisijai) 

 

 

 

 

(Pirkimų organizatorius)     Vyr./buhalterinės    Viešųjų pirkimų komisijos  

(parašas)          (parašas)        (parašas) 

(vardas, pavardė)    (vardas, pavardė)    (vardas, pavardė) 

(data)         (data)        (data) 

 



Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 

supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo 

tvarkos aprašo 

5 priedas 

 

____________________________________________ 
(pirkimo organizatoriaus ) 

TVIRTINU 

____________ 

(Parašas) 

______________________ 

(Vardas ir pavardė) 

 

TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA 

 20    m.___________d. Nr.___ 

Druskininkai 

1. Pirkimo objekto ar jo dalies pavadinimas ir trumpas aprašymas: 

2. Pirkimą organizuoja  Vardas, pavardė 

3. Tiekėjų apklausos būdas Žodžiu / Raštu 

4. Duomenys 

apie apklaustą 

tiekėją 

4.1. Pavadinimas       

  4.2. Adresas, 

telefonas ar kt. 

      

  4.3. Pasiūlymą pa-

teikusio asmens 

pareigos, vardas ir 

pavardė 

      

5. Pasiūlymo pateikimo data       

6. Pasiūlymų priėmimo terminas   

7. Pasiūlytų prekių, paslaugų ar darbų 

bendra pasiūlymo kaina: 

 

7.1. Kaina Eur be PVM     

7.2. Kaina Eur su PVM    

8. Tinkamiausiu pripažinto tiekėjo 

(rangovo) pavadinimas 

  

9. Jeigu įvertinti mažiau nei 3 tiekėjų 

siūlymai, to priežastys 

 

 Pastabos: 

 

   

Pirkimų organizatorius (parašas)  (vardas, pavardė) 

 

 

 



 
Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos  

supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo ir 

atlikimo tvarkos aprašo                                                             

6 priedas 

 

20_____ METŲ MAŽOS VERTĖS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS  
 

Eil. 

Nr. 

Pirkimo objekto 

pavadinimas 

Prekių, 

paslaugų ar 

darbų kodai 

pagal BVPŽ 

Sąskaitos 

faktūros Nr. ir 

data 

Sąskaitos faktūros 

/ sutarties vertė 

Eurais 

Sutarties trukmė 

(kai sudaryta 

sutartis) 

Tiekėjo 

pavadinimas  

Viešųjų pirkimų 

įstatymo 

straipsnis, dalis 

punktas, kuriuo 

vadovaujantis 

atliktas pirkimas 

(arba taisyklių 

punktas)kuriuo 

vadovaujantis 

atliekama apklausa 

Priežastys, 

kodėl 

nesudaryta 

sutartis 

(pildoma, kai 

nesudaryta 

pirkimo 

sutartis), kita 

informacija (jei 

reikia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

         

         

         

         

         

 

  

_____________________________________ 
 


