Kauno tautinės kultūros centro viešųjų pirkimų
organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo
2 priedas
KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS

___________________________________________________________________________
(asmens vardas ir pavardė, pareigos)

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA
20__ m._____________ d. Nr. ______
Kaunas

Būdamas __________________________________________________________ , pasižadu:
(pareigų pavadinimas)

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų tiekėjų
lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais,
atlikti _____________________________________________________ pareigas.
(pareigų pavadinimas)

2. 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, nedelsdamas
raštu pranešti apie tai mane _________________________________________________ paskyrusio
(pareigų pavadinimas)

Kauno tautinės kultūros direktoriui ir nusišalinti.
Man išaiškinta, kad 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.

____________________
(parašas)

______________________________
(vardas ir pavardė)

_________________

Kauno tautinės kultūros centro viešųjų pirkimų
organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo
3 priedas

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS

___________________________________________________________________________
(asmens vardas ir pavardė, pareigos)

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS
20__ m.________________ d.
Kaunas

Būdamas __________________________________________________________________ ,
(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 _____________________________________
(pareigų pavadinimas)

pareigas;
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 Kauno tautinės
kultūros direktoriaus 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 Kauno tautiniam kultūros centrui
ir tiekėjams padarytus nuostolius.
___________________
(parašas)

____________________
(vardas ir pavardė)

_________________

Kauno tautinės kultūros centro viešųjų pirkimų
organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo
5 priedas
KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS
___________________________________________________________________________
(pirkimo iniciatoriaus pareigos, vardas, pavardė)

TVIRTINU
Pirkimą vykdyti pavedu
pirkimų organizatoriui
už pirkimų vykdymą
naudojantis CPO
informacine sistema
atsakingam asmeniui
Viešojo pirkimo komisijai
Direktorė
(parašas)

Vilija Kepežinskienė
PARAIŠKA
20__ m._____________ d. Nr. ______
Kaunas
1. Pirkimo objekto pavadinimas:
BVPŽ kodas (-ai):
2. Pirkimo objekto aprašymas, ketinamų pirkti prekių paslaugų ar darbų savybės, kokybės
reikalavimai, techninių specifikacijų projektai, jų pakeitimai ir teiktos pastabos (informacija apie šių
projektų paviešinimą):
3. Reikalingas kiekis ar apimtys, atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais
pratęsimais:
4. Maksimali planuojamos sudaryti sutarties vertė:
___________ Eur
5. Numatomos pirkimo objekto eksploatavimo išlaidos:
___________ Eur
6. Numatoma pirkimo sutarties trukmė, atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus (nurodyti trukmę
dienomis/mėnesiais/metais arba numatomą sutarties pradžios ir pabaigos datą):

7. Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai (nurodyti terminus
dienomis/mėnesiais/metais arba datą):

8. Kitos reikalingos pirkimo sutarties sąlygos (gali būti pateikiamas pirkimo sutarties projektas):
9. Siūlomi minimalūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:
10. Tiekėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašas:
11. Siūloma tiekėjų pasiūlymus vertinti mažiausios kainos / ekonominio naudingumo vertinimo
kriterijumi (reikiamą pabraukti)
12. Tiekėjų pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo pasirinkimo atveju siūlomi
ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai:

ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus
parametrai:

13. Planuojama pirkimo pradžia (nurodyti datą arba mėnesį):

Siūlomų kviesti tiekėjų sąrašas, jeigu paraiška paduodama dėl pirkimo, apie kurį nebus paskelbta:

Siūlomų kviesti tiekėjų sąrašo pagrindimas (įskaitant ir rinkoje veikiančias Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 91 straipsnio 1 dalyje nurodytas įstaigas ir įmones):

Pirkimo pagrindimas (nurodyti, ar: pirkimas įtrauktas į metinį pirkimų planą, jeigu ne – nuo Kauno
tautinės kultūros centro nepriklausančios aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba; keliami
techniniai, estetiniai, funkciniai, kokybės ir kt. reikalavimai; taikytini aplinkos apsaugos kriterijai; taikytini
energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai; atsisakoma pirkti iš CPO LT (pateikiamas pagrindimas);
teikiamas siūlymas vykdyti elektroninį pirkimą CVP IS priemonėmis.

Pridedama:
1) techninė specifikacija;
2) planai, brėžiniai, projektai ir kiti dokumentai (jei reikalingi – išvardinti)

(pirkimo iniciatoriaus pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė
apskaita”darbuotojo pareigos)

(už pirkimų vykdymą naudojantis CPO
informacine sistema atsakingo asmens pareigos)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

(data)

(data)

Kauno tautinės kultūros centro viešųjų pirkimų
organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo
6 priedas
KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS

TVIRTINU
Direktorė
______________
(parašas)

Vilija Kepežinskienė
MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO PAŽYMA
20__ m._____________ d. Nr. ______
Kaunas
Pirkimo objekto pavadinimas:
Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo bei apklaustų ar kviečiamų tiekėjų skaičiaus pasirinkimo
pagrindimas (nustatytas, vadovaujantis Kauno tautinės kultūros centro supaprastintų pirkimų
taisyklėmis):
Pirkimo objekto aprašymas (pagrindiniai kiekybiniai ir kokybiniai reikalavimai):
BVPŽ kodas:
Pasiūlymų vertinimo kriterijus:
Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis:
Vykdomas skelbiamas pirkimas:

Skelbimo paskelbimo data:

Vykdytas neskelbiamas pirkimas:

Kvietimo išsiuntimo data:

Tiekėjai apklausti:

žodžiu

raštu

Apklausti/pateikę pasiūlymus tiekėjai:

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Tiekėjo kodas

Adresas, interneto
svetainės, el. pašto
adresas, telefono,
fakso numeris ir kt.

Pasiūlymą pateikusio asmens
pareigos, vardas, pavardė

Tiekėjų siūlymai:
Eil.
Nr.

Pavadinimas

Pasiūlymo kaina ir kitos charakteristikos
(nurodyti)

Tinkamiausiu pripažintas tiekėjas: tiekėjo pavadinimas
Pastabos: (nurodyti, ar: sudaryta pasiūlymų eilė, taikytas atidėjimo terminas, tiekėjai informuoti
apie pirkimo rezultatus, gautos pretenzijos ir į jas atsakyta)

(pirkimų organizatoriaus pareigos)

(BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė
apskaita”darbuotojo pareigos)
(parašas)
(vardas ir pavardė)
(data)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Kauno tautinės kultūros centro viešųjų pirkimų
organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo
9 priedas
KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS
___________________________________________________________________________
(pirkimo iniciatoriaus pareigos, vardas, pavardė)

TVIRTINU
Leisti pirkti iš ............
...................................
...................................
........................... lėšų
Direktorė
______________
(parašas)

Vilija Kepežinskienė
PRAŠYMAS
DĖL PIRKIMO PAGAL SUDARYTAS SUTARTIS
______________
(data)

Prašau leisti pirkti ..................................................................................................................................
Pirkimo tikslas .......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Preliminari pirkimo vertė su PVM – ................................... Eur
Pirkimo išlaidas apmokėti iš ....................................................................................................... lėšų.
PRIDEDAMA prekių (paslaugų) užsakymo lapas ................................................................................
SUDERINTA. Lėšų šaltinis
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(buhalterijos darbuotojo pareigos, parašas, vardas, pavardė,)

Informacija apie pirkimo atlikimą
____________________
(data)

............................................................................................................................................................................................
(Pastabos apie pirkimą)

...............................................................................................................................................................................................
(pirkimų organizatorius, vardas, pavardė, parašas, data)

PREKIŲ (PASLAUGŲ) UŽSAKYMO LAPAS
Eil.
Nr.

Prekės (paslaugos) pavadinimas

Kiekis

Iš viso:
Pirkimų iniciatorius………………………………………………………………………..
(Vardas, pavardė, parašas)

Preliminari
kaina su
PVM

