
ŠEŠKINĖS BENDRUOMENIŲ SĄJUNGOS 

PIRMININKAS 
 

 

ĮSAKYMAS 

 

DĖL ŠEŠKINĖS BENDRUOMENIŲ SĄJUNGOS MAŽOS VERTĖS 

PIRKIMŲ PROCEDŪRŲ TVARKOS 

 

2017 m. lapkričio 1 d.  Nr. ŠBS-03 

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymu (2017-05-02 Nr. 

XIII-327: 

1. S k e l b i u negaliojančiu Šeškinės bendruomenių 2016-05-30 įsakymą Nr. ŠBS-02 „Dėl 

Šeškinės bendruomenių sąjungos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių naujos redakcijos“.  

2. S k i r i u viešųjų pirkimų organizatoriumi Gitaną Gimbutienę. 

3. T v i r t i n u Šeškinės bendruomenių sąjungos Viešųjų pirkimų procedūrų tvarką 

(pridedama). 

4. P a v e d u pirkimų organizatoriui nuo 2017-11-01 viešuosius pirkimus vykdyti 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu „Mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašu“, Šeškinės bendruomenių sąjungos Viešųjų pirkimų procedūrų tvarka ir 

Viešųjų pirkimų įstatymu. 

5. P a v e d u viešųjų pirkimų organizatoriui vykdyti mažos vertės viešuosius pirkimus 

susijusius su organizacijos veikla bei vykdomais projektais pagal suplanuotus biudžetus. 

 

 

 

Šeškinės bendruomenių sąjungos pirmininkas  Olegas Beriozovas                                                     
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PATVIRTINTA 

      Šeškinės bendruomenių sąjungos pirmininko  

2017 m. lapkričio 1 d.  Nr. ŠBS-03 

 

 

ŠEŠKINĖS BENDRUOMENIŲ SĄJUNGOS 

MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪRŲ TVARKA 

 

 

1. Šeškinės bendruomenių sąjungos (toliau – perkančioji organizacija) mažos vertės viešųjų 

pirkimų procedūrų tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus įsakymu patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), kitais 

viešuosius pirkimus (toliau – pirkimai) reglamentuojančiais teisės aktais. 

2. Vykdant prekių paslaugų ir darbų pirkimus asmenys susiję su pirkimo organizavimu 

privalo pasirašyti Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintą nešališkumo 

deklaraciją (1 priedas), bei perkančiosios organizacijos patvirtintą konfidencialumo pasižadėjimą (2 

priedas).  

3. Perkančioji organizacija atlikdama skelbiamą mažos vertės pirkimą arba neskelbiamą 

mažos vertės pirkimą, kai tiekėjai apklausiami raštu, pirkimo rezultatus fiksuoja tiekėjų apklausos 

pažymoje (3 priedas).   

4. Perkančioji organizacija vykdydama pirkimus pagal Aprašo 21.2.2 ir 21.2.4. rengia 

pirkimo dokumentus t.y. rengiamas kvietimas teikti pasiūlymą, tiekėjams su kvietimu siunčiama 

pasiūlymo forma (4 priedas), pirkimo rezultatai fiksuojami tiekėjų apklausos pažymoje. 

5. Perkančioji organizacija atlikdama neskelbiamą mažos vertės pirkimą, kai tiekėjai 

apklausiami žodžiu, pirkimo rezultatus fiksuoja pirkimų žurnale (5 priedas), kiti pirkimo 

dokumentai nerengiami.   

6. Mažos vertės pirkimus, vadovaujantis Tvarkos ir Aprašo nuostatomis, organizuoja ir 

atlieka pirkimų organizatorius. 

 

 

____________________ 
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1 priedas 

Nešališkumo deklaracijos tipinė 

forma, patvirtinta Viešųjų pirkimų  

tarnybos direktoriaus 2017 m. 

birželio 23 d. įsakymu Nr. 1S-93 

 

(Nešališkumo deklaracijos tipinė forma) 

 _________________________________________________________________________________________  

(perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) 

 _________________________________________________________________________________________  

(asmens vardas ir pavardė) 

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA 

 

20__ m._____________ d. Nr. ______ 

__________________________ 

(vietovės pavadinimas) 

Būdamas  ________________________________________________________ , 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; 

3.3. turiu užpildyti privačių interesų deklaraciją, kaip tai numato Lietuvos Respublikos viešųjų ir 

privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.* 

 
* Šis reikalavimas taikomas viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti 

supaprastintus viešuosius pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams nuo 2018 m. sausio 1 d. 

____________________                             ____________________                    ___________________ 

        (pareigos)                                                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė) 
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2 priedas 

PATVIRTINTA 

Šeškinės bendruomenių sąjungos pirmininko 

2017 m. lapkričio mėn. 1 d.   

Įsakymas Nr. ŠBS-03 
(Nešališkumo deklaracijos tipinė forma) 

 _________________________________________________________________________________________  

(perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) 

 _________________________________________________________________________________________  

(asmens vardas ir pavardė) 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

 

20__ m._____________ d. Nr. ______ 

__________________________ 

(vietovės pavadinimas) 

 

   

 

 
Būdama __________________________________________________________ , pasižadu: 

  (viešajame pirkime ar pirkime atliekamų pareigų pavadinimas) 

 

1. Saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti 

konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, dirbant Viešojo pirkimo komisijos nariu 

(ekspertu); 

2. Man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, 

kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti. 

3. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro: 

3.1.komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai; 

3.2. pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kainos sudedamosios dalys;  

3.3. informacija, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatymą 

3.4.kita informacija, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių 

teisėtiems šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. 

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

tiekėjams (rangovams) padarytus nuostolius. 

  

                                                                                                                     
____________________                             ____________________                                         ___________________ 

        (pareigos)                                                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė) 
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3 priedas    

PATVIRTINTA 

Šeškinės bendruomenių sąjungos pirmininko 

2017 m. lapkričio mėn. 1 d.   

Įsakymas Nr. ŠBS-03 

 
                                                                                                                                               

 

ŠEŠKINĖS BENDRUOMENIŲ SĄJUNGOS 
 

TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA 
- - 

(data) 

 

Pirkimo objekto pavadinimas, trumpas aprašymas ir paskirtis:.............................................................................................  

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

Pirkimo būdas ir jo pagrindimas:............................................................................................. .............................................. 

Pasiūlymo vertinimo kriterijus:   mažiausia kaina      ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 

 

Pirkimų organizatorius:......................................................................... 
                                  ( vardas, pavardė) 

 

Apklausti tiekėjai: 
Eil. 

Nr. 

Tiekėjo 

pavadinimas 

Tiekėjo kodas Adresas , telefonas, faksas ir pan. Siūlymą pateikusio asmens pareigos, vardas, 

pavardė 

1.     

 

Tiekėjų siūlymai: 
Eil. 

Nr. 

Tiekėjo pavadinimas Siūlymo data  Pasiūlymo kaina 

Prekės/paslaugos 

pavadinimas 

Kiekis  

 

Vieneto kaina 

EUR be PVM 

 

Bendra suma 

EUR be PVM 

 

       

       

       

 Bendra suma EUR be PVM 

iš viso: 

 

 PVM suma  

 Bendra suma EUR su PVM  

 

Tinkamiausiu pripažintas tiekėjas:........................................................................................................................... 

                                                               ( tiekėjo pavadinimas) 

 

 

Pažymą parengė (pirkimų organizatorius): 

 

.........................................................        ............................................         .............................................               
          (pareigos)                       (parašas)           (vardas, pavardė) 

     

 

SPRENDIMĄ TVIRTINU: 
 

Organizacijos vadovė (-as)        .................................................  ............................................. 
                 (pareigos)     (parašas)          (vardas, pavardė) 
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4 priedas 

PATVIRTINTA 

Šeškinės bendruomenių sąjungos pirmininko 

2017 m. lapkričio mėn. 1 d.   

Įsakymas Nr. ŠBS-03 

PASIŪLYMAS 

                                           DĖL  
 

            (pirkimo pavadinimas) 

 

 

      (data) 

 

       (vieta) 

 

 

Tiekėjo pavadinimas  

Tiekėjo kodas  

Tiekėjo adresas  

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė  

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  

 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis kvietime teikti pasiūlymą. 

Atsižvelgdami į išdėstytas pirkimo sąlygas, teikiame savo pasiūlymą: 

 

Eil. 

Nr. 

/prekės, paslaugos, darbų/ pavadinimas ir 

techniniai rodikliai 

Kiekis Mato vnt. Vieneto kaina 

be PVM, EUR 

Bendra kaina su 

PVM, EUR 

      

      

Iš viso:  

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil. 

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumentų puslapių skaičius 

   

   

   

 

Pasiūlymas galioja iki..................................................................... 

 

 

 

                                    

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                        (Vardas, pavardė)                                     (parašas)                                                                 
                                        



5 priedas 

PATVIRTINTA 

Šeškinės bendruomenių sąjungos pirmininko 

2017 m. lapkričio mėn. 1 d.   

Įsakymas Nr. ŠBS-03 
 

ŠEŠKINĖS BENDRUOMENIŲ SĄJUNGOS 

PIRKIMŲ ŽURNALAS 

 

 

Eil 

Nr. 

Pirkimo objekto 

pavadinimas 

BVPŽ kodas/ 

kategorija 

Tiekėjo pavadinimas Sutarties 

/sąskaitos 

faktūros 

vertė EUR, 

su PVM  

Sutarties/ 

sąskaitos 

faktūros Nr. 

Sutarties/sąs

kaitos 

faktūros 

sudarymo 

data 

Pastabos 

        

        

        

        

        

        

        

 

Žurnalą parengė (pirkimų organizatorius): 

     

(pareigos)  (vardas, pavardė)  (parašas, data) 

 

 

 


