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BĮ KLAIPĖDOS FUTBOLO SPORTO MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ 

PIRKIMŲ  ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokyklos (toliau tekste vadinama – Perkančioji 

organizacija) supaprastintų pirkimų tvarkos aprašas (toliau tekste vadinama – Aprašas) 

reglamentuoja Perkančiosios organizacijos numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų 

pirkimų (toliau tekste vadinama – Pirkimai) planavimo, inicijavimo, organizavimo ir vykdymo 

tvarką, pirkimus vykdančių ar pirkimo procese dalyvaujančių Perkančiosios organizacijos 

darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę, kitus su Perkančiosios organizacijos numatomais vykdyti 

ar vykdomais pirkimais susijusius klausimus. 

2. Planuodama ir atlikdama pirkimus, vykdydama pirkimo sutartis ir nustatydama pirkimų 

kontrolės priemones, Perkančioji organizacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102, 2009, Nr. 93-3986) (toliau – Viešųjų pirkimų 

įstatymas) ir jo įgyvendinamaisiais poįstatyminiais teisės aktais. 

3. Aprašas parengtas atsižvelgiant į šiuos žemiau įvardintus esminius viešųjų pirkimų 

vykdymo principus ir standartus: 

3.1. Aprašu nustatyta Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų tvarka yra parengta 

atsižvelgiant į Europos Sąjungos ir nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtintus viešųjų pirkimų 

principus ir konfidencialumo reikalavimus. Organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus 

Perkančioji organizacija užtikrina, kad nebūtų pažeisti tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, 

abipusio pripažinimo, taip pat pirkimų skaidrumo ir proporcingumo principai; 

3.2. Kiekvieno konkretaus viešojo pirkimo atveju kiekvieno potencialaus dalyvio atžvilgiu 

užtikrinamas pakankamas skaidrumo (viešumo) apie numatomą vykdyti viešąjį pirkimą laipsnis, 

užtikrinama reali ir sąžininga konkurencija tarp potencialių viešojo pirkimo dalyvių; 

3.3. Aprašu nustatoma, kad nė vienas potencialus viešojo pirkimo dalyvis, pareiškęs norą 

dalyvauti pirkimo procedūrose ir pateikti pasiūlymą, nebūtų diskriminuojamas, nepriklausomai nuo 

to, kuriuo metu dalyvis išreiškė ketinimą ir pasirengimą dalyvauti pirkimo procedūrose; 

3.4. Vykdant viešuosius pirkimus, užtikrinama, kad viešųjų pirkimo procedūros būtų 

atliekamos nepažeidžiant Aprašo 3.1.-3.3. punktuose nustatytų standartų, o su viešojo pirkimo 

laimėtoju sudaroma sutartis įgalintų užtikrinti, kad pirkimui skirtos lėšos bus naudojamos 

racionaliai. 

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme vartojamas sąvokas, išskyrus tuos atvejus, kai 

šiame Apraše  atitinkamoms sąvokoms suteikiama kitokia reikšmė, nei nustatyta Įstatyme.  

5. Aprašas yra viešas dokumentas, su kuriuo teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę susipažinti 

visi to pageidaujantys asmenys. 

6. Aprašu nustatyta pirkimų tvarka taikoma visiems Perkančiosios organizacijos viešiesiems 

pirkimams, tame tarpe mažos vertės pirkimams. 

7. Aprašu nustatyta pirkimų tvarka taikoma mažos vertės pirkimams,  jei  konkretaus prekių ir 

paslaugų ar darbų pirkinio numatoma pirkimo vertė be PVM yra ne didesnė kaip 3 000 Eur ir 

pirkimas nėra priskirtinas prie nuolat pasikartojančių pirkimų. 

8. Nuolat pasikartojantys pirkimai, tai tokie pirkimai, kurie tenkina visas žemiau įvardintas 

sąlygas: 
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8.1. pirkimai yra skirti Perkančiosios organizacijos kasdienio naudojimo prekių rezervo 

atnaujinimui ar kasdienio vartojimo paslaugų įsigijimui; 

8.2. pirkimų metu bus sudaromos to paties tipo pirkimo sutartys; 

8.3. pirkimus yra numatoma vykdyti dažniau nei kartą per mėnesį ar kurie nors ir bus 

vykdomi rečiau nei kartą per mėnesį, bet jų bus atlikta daugiau nei 12 (dvylika) per vienerius 

finansinius metus. 

9. Viešuosius pirkimus vykdo Perkančiosios organizacijos direktoriaus įsakymu paskirti 

Pirkimų organizatoriai (vykdytojai) arba viešųjų pirkimų komisija (Komisija). Vykdytoju 

direktoriaus žodiniu pavedimu atlikti vienkartinį, per finansinius metus nepasikartojantį pirkimą 

gali būti įpareigotas bet kuris įstaigos darbuotojas, nepaskirtas organizatoriumi. 

10. Pirkimų organizatoriai ar Komisijos nariai yra asmeniškai atsakingi už tai, kad pirkimui 

skirtos lėšos būtų panaudotos racionaliai. Direktoriui pareikalavus, Pirkimų organizatoriai ar 

Komisijos nariai privalo raštu išdėstyti vykdyto pirkimo aplinkybes bei paaiškinti, kokiu būdu buvo 

priimtas sprendimas tiekėju pasirinkti konkretų ūkio subjektą.  

 

 

II. PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

11. Mokyklos direktorius, vadovaudamasis skirtais asignavimais, parengia finansiniams 

metams, kuriais yra laikomas laikotarpis nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos, prekių, 

paslaugų ir darbų pirkimo planą. Pirkimų planas gali būti tikslinamas ne dažniau kaip vieną kartą 

per ketvirtį. Pirkimų plano projektą parengia Perkančiosios organizacijos vadovas iki einamųjų 

metų gruodžio 15 dienos, tikslina patvirtinus miesto biudžetą pagal įstaigai skirtus  asignavimus. 

Pirkimų planas rengiamas ir pildomas kompiuterinėje formoje. Atspausdinamas pasibaigus 

finansiniams metams ir saugomas su tarnybos viešuosius pirkimus reglamentuojančiais 

dokumentais. 

12. Mokyklos direktoriaus įsakymu prekių, paslaugų ar darbų pirkimui paskirti pirkimų 

organizatoriai ar sudaryta viešųjų pirkimų Komisija vykdo Pirkimų plane nurodytus pirkimus 

Pirkimų plane numatytais terminais. Už konkretaus pirkimo atlikimą atsakingas pirkimų 

organizatorius ar komisija yra asmeniškai atsakingi už tai, kad Pirkimų plane numatytas pirkimas 

būtų atliktas laiku. 

13. Pirkimas, numatytas pirkimo plane, pradedamas vykdyti pirkimų organizatoriui pateikus 

mokyklos direktoriui vizuoti pirkimo užduotį, ar pasirašyti pirkimo dokumentus. 

14. Tuo atveju, kada konkrečių prekių, paslaugų ar darbų pirkimas bus vykdomas kaip mažos 

vertės pirkimas, kurio vertė be PVM ne didesnė kaip 3 000 Eur, pirkimą vykdantis pirkimų 

organizatorius turi teisę mokyklos direktoriui Pirkimo prašymą perduoti žodine forma, o direktorius 

turi teisę žodine forma pavesti pirkimą atlikti paskirtam Pirkimo organizatoriui ar kitam mokyklos 

darbuotojui, kuris įsakymu nėra paskirtas pirkimo organizatoriumi. Tiekėjų apklausa gali būti 

vykdoma žodine forma arba internetu, išanalizavus viešai skelbiamą ar kitą visuotinai prieinamą 

informaciją apie tiekėjų siūlomas prekes, teikiamas paslaugas ar atliekamus darbus. Atlikus tiekėjų 

apklausą, pirkimo organizatorius užpildo tiekėjų apklausos pažymą, kuri suderinama su mokyklos 

direktoriumi. Tiekėjų apklausos pažyma nepildoma, kai pirkimo sutarties vertė be PVM ne didesnė 

kaip 3 000 Eur. 

15. Tuo atveju, kai pirkimo vertė be PVM didesnė nei 3 000 Eur, pirkimo organizatorius 

parengia pirkimo dokumentus ir juo suderina su mokyklos direktoriumi. Pirkimo dokumentai turi 

būti tikslūs, išsamūs, be dviprasmybių ir apimti visus konkrečiam pirkimui atlikti reikalingus 

klausimus. 

16. Jei pirkimų organizatorius įvertina, kad prekių ar paslaugų pirkimo vertė be PVM gali būti 

didesnė nei 15 000 Eur, o darbų – 30 000 Eur, parengia mokyklos vadovo įsakymo projektą dėl 

pavedimo  atlikti pirkimą viešųjų pirkimų Komisijai. 

17. Viešųjų pirkimų Komisija pirkimų procedūras vykdo, vadovaudamasi BĮ Klaipėdos 

futbolo sporto mokyklos direktoriaus patvirtintu viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentu. 
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III. PIRKIMŲ PROCESE DALYVAUJANČIŲ IR VYKDANČIŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 

VIDAUS KONTROLĘ ASMENŲ FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS 

 

18. Tobulinant vykdomų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės sistemą, apibrėžiama 

pirkimų procese ir jos pirkimų vidaus kontrolėje dalyvaujančių sekančių asmenų funkcijos ir 

atsakomybė:  

18.1. už pirkimų planavimą atsakingo asmens;  

18.2. pirkimo organizatoriaus; 

18.3. Viešųjų pirkimų komisijos; 

18.4. Viešųjų pirkimų vidaus kontrolę atliekančio asmens;  

18.5. CVP IS administratoriaus;  

18.6. už Perkančiosios organizacijos registrų tvarkymą atsakingo asmens. 

19. Už pirkimų planavimą atsakingas asmuo. Už pirkimų planavimą atsakingas asmuo 

skiriamas direktoriaus įsakymu. Už pirkimų planavimą atsakingo asmens funkcijos ir atsakomybė:  

19.1. rengia perkančiosios organizacijos einamųjų biudžetinių metų pirkimų planą ir jo 

pakeitimus; 

19.2. pildo viešųjų pirkimų plano rengimo procedūros lapus; 

19.3. pagal perkančiosios organizacijos vadovo patvirtintą pirkimų planą rengia 

perkančiosios organizacijos pirkimų suvestinę ir ją ne vėliau negu iki einamųjų biudžetinių metų 

kovo 15 d., o patikslinus pirkimų planą – nedelsdamas, skelbia Viešųjų pirkimų įstatymo 7 

straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka CVP IS ir perkančiosios organizacijos interneto tinklalapyje. 

20. Pirkimo organizatorius. Pirkimo organizatorius skiriamas direktoriaus įsakymu. Pirkimų 

organizatoriaus funkcijos ir atsakomybė:  

20.1. vykdo mažos vertės (iki 15 000 Eur be PVM) pirkimų procedūras perkančiosios 

organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka; 

20.2. pildo tiekėjų apklausos pažymas, jeigu pirkimo sutarties vertė su PVM yra nuo 3 000 

Eur iki 15 000 Eur; 

20.3. rengia pirkimo dokumentus Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų 

taisyklėse numatytais atvejais. 

21. Viešųjų pirkimų komisija. Pirkimams, kada prekių, paslaugų pirkimo vertė be PVM 

didesnė nei 15 000 Eur, o darbų – 30 000 Eur, organizuoti ir atlikti, direktoriaus įsakymu sudaroma 

viešųjų pirkimų komisija. Komisijos funkcijos nustatytos viešųjų pirkimų Komisijos darbo 

reglamente. Į viešųjų pirkimų komisiją galima įtraukti papildomus asmenis, specialistus, kurie nėra 

Futbolo mokyklos darbuotojai. Papildomi komisijos nariai tvirtinami direktoriaus įsakymu 

konkrečiam pirkimui. Už viešųjų pirkimų Komisijos veiksmus yra atsakingas Komisijos 

pirmininkas. 

22. Viešųjų pirkimų Komisijos funkcijos ir pareigos: 

22.1. kiekvieno savo vykdomo pirkimo atveju pildo viešojo pirkimo dokumentų rengimo 

procedūros patikros lapą; 

22.2. supaprastintų pirkimų taikant įpastą komercinę praktiką taisyklėse nustatyta forma 

kreipiasi į potencialius tiekėjus, siūlydama pateikti pasiūlymus (nurodyti pageidaujamų prekių, 

paslaugų ar darbų kainas ir kitą reikalingą informaciją); 

22.3. vertina, ar tiekėjų pasiūlymai atitinka nustatytus reikalavimus; 

22.4. nagrinėja, vertina, palygina pateiktus pasiūlymus; 

22.5. nustato tinkamiausią tiekėją; 

22.6. ruošia, pildo tiekėjų apklausos pažymą ir teikia priimtą sprendimą tvirtinti mokyklos 

vadovui; 

22.7. paruošia sutarties projektą ir teikia jį įstaigos vadovui; 

22.8. tvarko viešųjų pirkimų Komisijos protokolų registrą; 

22.9. pagal viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintas formas ir reikalavimus 

rengia ir jai teikia viešųjų pirkimų įstatymo 19, 22, 86 straipsniuose ir 92 straipsnio 2 dalyje 
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nurodytą informaciją (išskyrus viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnio 4 dalyje nurodytas 

ataskaitas); 

22.10. Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnyje nurodytą informaciją (išskyrus viešųjų 

pirkimų įstatymo 19 straipsnio 4 dalyje nurodytas ataskaitas) skelbia perkančiosios organizacijos 

interneto tinklalapyje; 

22.11. kiekvieną viešųjų pirkimų Komisijos atliktą pirkimą registruoja pirkimų žurnale; 

22.12. tvarko jos vykdomų pirkimų dokumentų, protokolų registrą. 

23. Viešųjų pirkimų prevencinę ir vidaus kontrolę atliekantis asmuo. Mokyklos viešųjų 

pirkimų prevencinę ir vidaus kontrolę atliekantis asmuo skiriamas direktoriaus įsakymu. Mokyklos 

direktoriui pavedus, šio asmens funkcijos ir atsakomybė: 

23.1. vizuoja pirkimų plano rengimo ir keitimo procedūrų patikros lapus; 

23.2. tikrina viešųjų pirkimų Komisijos (Pirkimo organizatoriaus) parengtus atrinktus 

pirkimo dokumentus, jų patikslinimus, paaiškinimus bei pataisymus ir vizuoja pirkimo dokumentų 

rengimo procedūros patikros lapą; 

23.3. stebėtojo teisėmis (be balso teisės) gali dalyvauti viešųjų pirkimų Komisijos 

posėdyje; 

23.4. mokyklos vadovui pavedus, analizuoja informaciją apie perkančiosios organizacijos 

vykdomus pirkimus, atlieka galimų rizikos veiksnių vertinimą; 

23.5. gali vizuoti mažos vertės pirkimo pažymą; 

23.6. perkančiosios organizacijos vadovo prašymu raštu pateikia jam savo nuomonę dėl 

vykdomų pirkimų, teikia jam informaciją apie pastebėtus trūkumus. 

24. CVP IS administratorius. CVP IS administratorius skiriamas direktoriaus įsakymu. CVP 

IS administratoriaus funkcijos ir atsakomybės: 

24.1. atsako už duomenų apie perkančiąją organizaciją aktualumą ir teisingumą; 

24.2. vykdydamas perkančiosios organizacijos vadovo nurodymus, sukuria ir registruoja 

organizacijos naudotojus, kuria naudotojų grupes CVP IS priemonėmis vykdomiems pirkimams, 

suteikia jiems įgaliojimus ir nustato prieigos prie duomenų ribas; 

24.3. vykdydamas perkančiosios organizacijos vadovo nurodymus, CVP IS pašalina 

esamus naudotojus arba apriboja jų teises ir prieigą prie CVP IS. 

25. Asmuo, atsakingas už pirkimo sutarčių registro tvarkymą, pirkimų žurnalo pildymą.  

Asmuo, atsakingas už pirkimo sutarčių registro tvarkymą, pirkimų žurnalo pildymą skiriamas 

direktoriaus įsakymu. Asmens, atsakingo už pirkimo sutarčių registro tvarkymą, pirkimų žurnalo 

pildymą funkcijos ir atsakomybė: 

25.1. tvarkyti pirkimo sutarčių registrą, pildyti pirkimų žurnalą; 

25.2. nuolat stebėti pirkimo sutarčių galiojimo terminus ir ne vėliau nei prieš 2 mėnesius 

iki pirkimo sutarties pabaigos informuoti mokyklos direktorių apie pirkimo sutarties pabaigos datą. 

 

 

IV. PIRKIMŲ VYKDYMO YPATUMAI 

 

26. Atsiradus skubiam prekių paslaugų poreikiui pirkimą gali inicijuoti mokyklos darbuotojas, 

nepaskirtas organizatoriumi. Tuo atveju užpildoma paraiška viešajam pirkimui ir pateikiama 

direktoriui spręsti. Mokyklos direktoriui, priėmus atitinkamą sprendimą, pradedamas vykdyti 

pirkimas Apraše išdėstyta tvarka. 

 

 

V. BAIGIAMOS NUOSTATOS 
 

27. Pirkimų organizatorius ar Komisijos pirmininkas pirkimų vertes registruoja „Pirkimų 

verčių registracijos“ knygos kompiuterinėje formoje, kurių duomenys kas ketvirtį įrašomi į bendrą 

„Pirkimų verčių registracijos“ knygą kompiuterinėje formoje. Pasibaigus finansiniams metams 

knyga atspausdinama, perduodama asmeniui, atsakingam už pirkimo sutarčių registro tvarkymą ir 
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pirkimų žurnalo pildymą bei saugoma su kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais 

dokumentais. 

28. Tiekėjų atrankos pažymų originalus, kitų atliktų viešųjų pirkimų dokumentų originalus bei 

protokolų originalus saugo viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas ir pirkimų organizatorius. 

29. Įvykdytos pirkimo sutartys, paraiškos, pasiūlymai, pirkimo dokumentai, paraiškų ir      

pasiūlymų nagrinėjimo bei vertinimo dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai, nepaisant jų 

pateikimo būdo, formos ir laikmenos, saugomi pas Pirkimų organizatorių ar Viešųjų pirkimų 

komisijos pirmininką Lietuvos  Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka, tačiau 

ne mažiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos. 

30. Šis aprašas yra neatskiriama BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokyklos supaprastintų viešųjų 

pirkimų taisyklių, patvirtintų 2015-06-23 įsakymu Nr. 50V, dalis. 

31. Žemiau pateiktos standartinės dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais formos, yra 

neatskiriami šio Aprašo priedai, tvirtinami mokyklos direktoriaus įsakymu: 

31.1. prekių, paslaugų ir darbų pirkimo planas; 

31.2. atliktų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų registracijos knyga; 

31.3. tiekėjų apklausos pažyma; 

31.4. viešųjų pirkimų sutarčių registracijos žurnalas; 

31.5. paraiška viešajam pirkimui; 

31.6. kvietimas tiekėjui dalyvauti pirkime; 

31.7. nešališkumo deklaracija; 

31.8. konfidencialumo pasižadėjimas. 

____________________________________ 

 

 

Parengė Audrius Žuta 
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     PATVIRTINTA 

BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokyklos 

Direktoriaus Antano Adomyno 

2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 52 V 

 

20____ METŲ NUMATOMŲ VYKDYTI   PREKIŲ  (PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ) PIRKIMŲ PLANAS 

(Pildoma atskiruose lapuose) 

 

Eil. 

Nr. 
Prekių kodai 

Pirkimo 

pavadinimas 

Metinės pirkimo 

apimtys Lt 

Numatoma 

pirkimo sutarties 

trukmė 

Numatoma 

viešojo pirkimo 

procedūra 

Pirkimo 

procedūros 

pasirinkimo 

motyvai 

Pastabos 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

 Iš viso poreikis:       

 

 

Už pirkimų planavimą atsakingas asmuo _________________________________________ 

    ( vardas, pavardė, pareigos) 
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     PATVIRTINTA 

BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokyklos 

Direktoriaus Antano Adomyno 

2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 52 V 

 

20____ M. ATLIKTŲ PIRKIMŲ (PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ) REGISTRACIJOS KNYGA  

(Pildoma atskiruose lapuose) 

 

Eil. 

 

Prekės pavadinimas 

Paslaugos pavadinimas 

Darbų pavadinimas 

Prekės 

kodas 

Paslaugos 

kategorija 

Pirkimo 

vertė Lt 

Pirkimo 

pradžia 

Pirkimo 

vykdytojas 

Informacija 

apie sutartis 

Pastabos 

 

1.        

2.        

3.        

4.        

4.        

5.        

6.        

7.        

Iš viso nupirkta 20___ metais       

 

 

 

Pirkimų registratorius ____________________________________ 

  ( vardas, pavardė, pareigos) 
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     PATVIRTINTA 

BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokyklos 

Direktoriaus Antano Adomyno 

2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 52 V 

TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA NR. VP-----/--/-- 

____-__-__ 

Klaipėda 

1. Pirkimo objekto pavadinimas ir trumpas aprašymas  

2. Pirkimų organizatorius  

3. Tiekėjų apklausos būdas Žodinis / Rašytinis 

 

4. Duomenys apie apklaustus tiekėjus: 

Eil. 

Nr. 
Tiekėjo pavadinimas Adresas, telefono Nr. Pareigos, vardas, pavardė 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

 

5. Tiekėjų pasiūlytų prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas ir charakteristikos: 

Eil. 

Nr. 
Tiekėjo pavadinimas 

Pasiūlymo 

pateikimo data 

Pasiūlymo charakteristikos 

Pavadinimas Kaina 

5.1.     

5.2.     

5.3.     

 

6. Jei perkama, apklausiant tik vieną tiekėją, nurodyti priežastis - 

 

7. Laimėjusiu pripažinto tiekėjo (rangovo) pavadinimas  

 

Pirkimų organizatorius:   _____________________________           

      (parašas)     (vardas, pavardė) 

 

TVIRTINU 

 
Direktorius    ______________________________    

      (parašas)      (vardas, pavardė) 



 9 
 

     PATVIRTINTA 

BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokyklos 

Direktoriaus Antano Adomyno 

2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 52 V 
 
 

BĮ KLAIPĖDOS FUTBOLO SPORTO MOKYKLOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUTARČIŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS 

 

 

E
il

ės
 N

r.
 

Pirkimo pavadinimas 
P

re
k
ių

, 
d
ar

b
ų

 a
r 

p
as

la
u
g
ų
 k

o
d
ai

 

p
ag

al
 B

V
P

Ž
 

P
ir

k
im

o
 s

u
d
ar

y
m

o
 

d
at

a 
ir

 s
u
ta

rt
ie

s 
N

r.
  

P
ir

k
im

o
 s

u
ta

rt
ie

s 

tr
u
k
m

ė 

Tiekėjo pavadinimas 

P
ri

ež
as

ty
s,

 k
o
d
ėl

 

n
es

u
d
ar

y
ta

 

p
ir

k
im

o
 s

u
ta

rt
is

 

P
ap

il
d
o
m

a 

in
fo

rm
ac

ij
a 

(p
v
z.

 s
u
ta

rt
ie

s 

v
er

tė
 i

rk
 t

.)
 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

 

 

 

 

Pirkimų registratorius ____________________________________ 

  ( vardas, pavardė, pareigos) 
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 PATVIRTINTA 

BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokyklos 

Direktoriaus Antano Adomyno 

2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 52 V 

 

 

Pirkimą vykdyti: ___________________ 

             (vadovo parašas) 

 BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokyklos direktorius

 Antanas Adomynas 

                                                                              

 

PARAIŠKA VIEŠAJAM PIRKIMUI 

 

__________ 

(data) 

 

Pirkimų organizatorius (vykdytojas) 
 

 

Pirkimo objekto pavadinimas 

 

 

 

Prekių kiekis, paslaugų ar darbų apimtys, 

kodai, kategorija 

 

 

 

Planuojama preliminari sutarties vertė su 

PVM 

 

 

 

Planuojama pirkimo pradžia (prekių, 

paslaugų ar darbų poreikio pradžia) 
 

Siūlomas sutarties galiojimo terminas, 

kita informacija apie sutartį 
 

Trumpas pirkimo aprašymas: (pirkimo poreikio motyvai, anksčiau sudarytos ir galiojančios sutarties su tiekėju 

dėl pirkimo objekto galiojimo termino pabaiga, kita konkretaus pirkimo atveju pirkimą inicijuojančio struktūrinio 

padalinio nuomone svarbi informacija) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pirkimo organizatorius          _________________                              Audrius Žuta   
                    (Parašas)    (Vardas, pavardė) 
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 PATVIRTINTA 

BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokyklos 

Direktoriaus Antano Adomyno 

2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 52 V 
 

 
 

 

 
Kviečiamų organizacijų pavadinimai 

 
 

 

KVIETIMAS TIEKĖJAMS DALYVAUTI PIRKIME 

 

 

 

1. Pirkimų organizatorius BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokykla 

2. 
Perkamų prekių 

trumpas aprašymas 
 

3. 
Pagrindinis vertinimo 

kriterijus 
 

4. Pateikiami dokumentai  

5. 
Pasiūlymų pristatymo 

data 
 

6. 
Pasiūlymų pristatymo 

vieta 

BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokykla, 

Paryžiaus Komunos 16A, Klaipėda 

     Tel./faks. 8-46 383-547,  

     El.paštas klaipedosfm@balticum-tv.lt 

 

:  

 

Direktorius                                                               Antanas Adomynas 

 

 

________________________ 
(data) 
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 PATVIRTINTA 

BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokyklos 

Direktoriaus Antano Adomyno 

2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 52 V 

 

 

 

BĮ KLAIPĖDOS FUTBOLO SPORTO MOKYKLA 

 

 

Viešojo pirkimo komisijos nario/Pirkimo organizatoriaus/eksperto 

(nereikalinga išbraukti – past.,) 

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA 

 

20..... m. ............................................. d. 

 

........................................................................................ 

(vardas, pavardė) 
 

                Būdamas Viešojo pirkimo komisijos _________________________________, pasižadu    

                                                       (pirmininku, nariu, pirkimo organizatoriumi ar ekspertu) 

objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų tiekėjų lygiateisiškumo ir 

nediskriminavimo principais, viešųjų pirkimų skaidrumo principu, atlikti man pavestas pareigas, 

paaiškėjus, kad pirkimo procedūrose kaip tiekėjas dalyvauja asmuo, susijęs su manimi artimos 

giminystės ar svainystės ryšiais, arba įmonė, kuriai vadovauja toks asmuo, arba kad toks asmuo turi 

daugiau kaip 50 procentų pirkimo procedūrose dalyvaujančios įmonės akcijų, raštu pranešti apie tai 

Perkančiosios organizacijos vadovui ir nusišalinti nuo dalyvavimo pateiktų pasiūlymų nagrinėjimo, 

vertinimo ir palyginimo procedūrose.  

 

                   Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais, 

yra: tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir 

jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai. 

 

 

   

                                                                            (Parašas)                                     (Vardas ir pavardė) 
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 PATVIRTINTA 

BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokyklos 

Direktoriaus Antano Adomyno 

2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 52 V 

 

 

 

BĮ KLAIPĖDOS FUTBOLO SPORTO MOKYKLA 

 

 

Viešojo pirkimo komisijos nario/Pirkimo organizatoriaus/ eksperto 

 (nereikalinga išbraukti – past.) 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

 

20..... m. ............................................. d. 

 

........................................................................................ 

(vardas, pavardė) 
 

                Pasižadu saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti 

konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma dirbant su viešaisiais pirkimais, man patikėtus 

dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys 

neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti. 

 

                 Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro pirkimo procedūrose dalyvavusių 

tiekėjų kvalifikaciniai duomenys, kiekvieno pasiūlymo turinys, informacija, susijusi su atliktomis 

pirkimo procedūromis, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems 

šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. 

 

                 Esu perspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti Perkančiajai organizacijai 

ir tiekėjams padarytus nuostolius. 

 

 

   

                                                                            (Parašas)                                     (Vardas ir pavardė) 

 
 


