PATVIRTINTA
Kupi5kio Lauryno Stuokos-Gucevidiaus
gimnazij o s direktoriaus
2020m.vasario 13 d. isakymuNr. 1-17

KUPISKIO LAURYNo STUoKoS-GUCEvIdIAUS GIMNAZIJoS
vrEsuJU PIRKIMU ORGANIZAVIMO TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Vie5osios istaigos Kupiskio Lauryno Stuokos-Gucevidiaus gimnazijos (toliau -Gimnazija)
Organiryvimo tvarka) parengtos vadovaujantis
vie5qjq pirkimq oiganlravimo tvarka ltbtiau
fietivos nerprrttito'r vie5qjq pirkimq istatymu (toliau - VPI), Viesqiq_ pirkimq tarnybos 20ll m'
jS--qz patvirtintu MaZos vertes pirkimq tvarkos aprasu (toliau - MaZos
birZelio 2g d. isakymu Nr.
vertes pirkimq tvarkos apra3as) ir Gimnazijos istatais.
Orginiravimo tvarka nustato Gimnazijos prekiq, paslaugq ir darbq vie5qiq pi$jmq
bei juos
organizavim-4 tiek, kiek tai nenustatyta VP[ ir MaZrcs vertes pirkimq tvarkos apra5u
os vidinese tvarkose.
igyvendinandiuose teises aktuose arba Gimnazij
3. Organizavimo tvarkoje vartojamos VPI, MaZos vertes pirkimq tvarkos apra5e ir

l.

-

).

igyvendinandiuose teises aktuose nustatytos s4vokos.

II. VIESUJU PIRKIMU ORGANIZAVIMO TVARKA

4. Vie5ieji pirkimai planuojami, organizuojami, vykdomi ir baigiami VPl, Maios vertes
pirkimq tvarkoi apra5u ir Gimnazijos vidaus teises aktq nustatyta tvarka.
' S. Apie planus ir atsiradusi poreiki vykdyti viesqii pirkimq, suinJeresuoti ir atsakingi darbuotojai
(vie5qjq pirti-q iniciatoriai;, nidelsiant prane5a uZ viesuosius pirkimus atsakingam Gimnazijos
A*U"otoj"i, kuris parengia arba papildo einamqfq metq vie5qiq pirkimq plano projektQ, Gimnazijos
direktoriaus tvirtinimui.
6. Vie5qjq pirkimq iniciatorius ra5tu nurodo poreiki (uZduoti) isigyti reikalingq prekiq, paslaugq
arba darbq ir fiil parengia jq techning specifikacij4 ir (ar) jos projekt4, vie5ojo pirkimo sutarties
projekt4 ii titi bUiinq infonnacija, iSskyrus atvejus, kai maZos vertes pirkimas vykdomas i'odiliu
neskelbiamos apklausos b[du.
7. Uiduotis (parai$ka) planuojama atlikti Lodiiu maZos vertes pirkimui, neskelbiamos
apklausos budu, gati Uuti suformuluoj ama LodLiu, kai esmine informacija apie toki maios vertes
pirkim4 (neskeltLm4 apklaus4) yra uZfiksuota kituose dokumentuose arba Saltiniuose ir apie tai
vie5ojo pirkimo organizatorius yra informuotas.
8. Vie5ojo pi.t i-o uZduotis (parai3ka) yra paxengiama laisva forma ir turiniu, siekiant kuo
jq viesojo
geriau apibudinti inicijuojamo viesojo pirkimo objektq, reikalavimus tiekejams, kad pagal
Taip pat viesojo
[i*irno'organizatorius galetq tinkarnai paruo5ti vie3ojo pirkimo dokumentus.
nustatytos
s4lygos,
pirkimo
sutarties
pirti*o uZduotyje (paraiskoje) pateikiamos privalomos vie5ojo
VPI' 37 straipsnyJe, arba pridedamas parengtas vie5ojo pirkimo sutarties projektas.
e. VieSo3o pirkimt iniciatorius arbi vie5ojo pirkimo sutartyje nurodytas darbuotojas yra
atsakingas uZ Gimnazijos sudarytos vieSojo pirkimo sutarties vykdymq ir pakeitimus. UZ Gimnazijos
paskelbimQ1Pagal
sudaryios vie5ojo pirkimo sutarties, jos pakeitimq ir laimejusio tiekejo pasi[lymo
pagalto
vie5ojo pirkimo
punkto)
nuostatas,
Vplga straipsnio 6 ddi.r (vpl 87 siraipsnio 1 dalies 12
vykdytoj4, yra atsakingas Kupi5kio Gimnazijos vie5qiq pirkimq specialistas / vie5qiq pirkimq
oigarriritorrus (darbuoti3ur purt irtas biiti atsakingas uZ istaigos vie5uosius pirkimus) arba viesojo
pirkimo sutartyje nurodytas asmuo.

l0.Vie5asis pirkimas vykdomas CPO priemondmis, jei pirkimo suma yra l0 000 Eur arba
didesne, arba perkama dideliskiekis vieno pavadinimo prekiq (gimnazijos viesqjq pirkimq komisijos
sprendimu).

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Organizuojant viesqji pirkim4, biitina nepaZeisti imperatyviq teises aktq reikalavimq,
uZtikrinti viefqjq pirlimq principq laikym4si. Vengti perdeto formalumo ir apsimestinio skaidrumo,
o viesuosiur pirki*r5 organizuoti efektyviai, taupant visus i5teklius. Taip pat uZtikrinti Kupi5kio
Lauryno Stuokos-Gucevidiaus gimnazijos, Kupi5kio rajono savivaldybes ir Salies poreikius bei
socialinius ir aplinkosauginius reikalavimus.

