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I d. Nr.

2

Klaipeda
Biidamas DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI,
(pareig4 pavadinimas)

l.

PasiZadu:

l.l. saugoti ir tik istatymq

ir kitq teises aktq nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visq su pirkimu
susijusi4 informacij4, kuri man taps Zinoma, atliekant pirkimq iniciatoriaus pareigas bei esant atsakingai
uZ elektronini katalogq:
(parelgq pavadinimas)
1.2. man patiketus dokumentus saugoti tokiu biidu, kad tretieji asmenys neturetq galimybes su
jais susipaZinti ar pasinaudoti;
1.3. nepasiliktijokiq man pateiktq dokumentq kopijq.
2.Man Zinoma, kad su pirkimu susijusiq informacijq, kuriq Vie5qiq pirkimq istatymo ir kitq su jo
igyvendinimu susijusiq teises aktq nuostatos numato teikti pirkimo procediirose dalyvaujandioms arba
nedalyvaujandioms Salims, galesiu teikti tik ipareigotas pirkimo komisijos ar perkandiosios organizacijos
vadovo ar jo igalioto asmens. Konfidencialiq informacij4 galesiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos
istatymq nustatytais atvejais.
3. Man iSai5kinta, kad konfidencialiq informacijq sudaro:
3.1. informacija, kurios konfidencialum4 nurode tiekejas ir jos atskleidimas nera privalomas pagal
Lietuvos Respublikos teises
3.2. visa su pirkimu susijusi infonlnacija ir dokumentai, kuriuos Vie5qiq pirkimq istatymo ir kitq
su jo igyvendinimu susijusiq teises aktq nlrostatos nenumato teikti pirkimo procediirose dalyvaujandioms
arba nedalyvaujandioms
3.3. informacija, jeigu jos atsklei{imas prieStarauja istatymams, daro nuostoliq teisetiems Saliq
komerciniams interesams arba trukdo uZt krinti sqZining4 konkurencijq.
4. Esu ispetas, kad, paZeidgs 5i pasiZadejimq, turesiu atlyginti perkandiajai organizacijai ir
q4s
padarytuyrruostol i us.
tiekej

aktus;

Salims;

dbi.n/.

(paraSas)

I

I

Rita Budzinauskiene
(vardas ir pavarde)

Ne5aliSkumo deklaracij os tipine forma,
patvirtinta Vie5qjq pirkimq tarnybos
direktoriaus20lT m. birZelio 23 d.

isakymu Nr. lS-93
(Ne5ali5kumo deklaracijos tipin6 forma)

KLAIPEDOS JUOZO KAROSO MUZIKOS MOKYKLA
RITA BUDZINAUSKIENT, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

XBSE.I*TUMO DEKLARACIJA
2019 m. kovo I d. Nr.2
Klaipeda
Btidama pirkimq iniciatore bei atsakinga uZ elektronini katalog4. pasiZadu:
(vie i aj ame pirkime or pirkime at lie kamq pare i g1 p avadinimas)
OU.l"ttyriai, dalyki5kai, be iSankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visq tiekejq
lygiateisi$kumt, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripaZinimo ir skaidrumo principais,
atlikti man pavestas pareigas (uZduotis).
2. Nedelsdamas ra5tu prane5ti perkandiosios organizacijos arba perkandiojo subjekto (toliau kartu
pirkimo vykdytojas) vadovui ar jo lgaliotajam atstovui apie galim4 vie5qiq ir privadiq interesq
konfliftt4, paai5kejus bent vienai i5 Siq aplinkybiq:
2.1. pirkimo proced[rose kaip tiekejas dalyvauja asmuo, susijgs su manimi santuokos, artimos
giminystes ar svainystes rySiais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;
2.2. alarba asmuo, susijgs su manimi santuokos, artimos giminystes ar svainystes ry5iais:
2.2.l.esu (yra) pirkimo proced[rose dalyvaujandio juridinio asmens valdymo organq narys;
2.2.2. turiu(-i) pi.t imo procedurose dalyvaujandio juridinio asmens istatinio kapitalo dali arba
jame;
turtiniina54
- '2.2.3-.
gaunu(-a) i5 pirkimo procediirose dalyvaujandio juridinio asmens bet kokios rii5ies pajam.r,
2.3. dil bet kokiq kitq aplinkybiq negaliu laikyis I punkte nustatytr.l principq.
3. Man i5ai5kinta, kad:
3.1. asmenys, susijg su manimi santuokos, artimos giminystes ar svainystes rySiais, yra:
jq
sutuolltinis, seneliai, tevai (!teviai), vaikai (!vaikiai), jq sutuoktiniai, vaikaidiai, broliai, seserys ir
vaikaio' taip pat sutuoktinio tevai, broliai, seserys ir jq vaikai;
3.i. pirkimo vykdytojui gavus pagristos informacijos apie tai, kad galiu btiti patekqs i intereso
konflikto situacij4 ir nenusi5alinau nuo su atitinkamu pirkimu susijusiq sprendimq priemimo, pirkimo
vykdytojo vadovas ar jo lgaliotasis atstovas sustabdo mano dalyvavim4 su atitinkamu pirkimu susijusiq
ar jo stebejime ir atlieka mano su pirkimu susijusios veiklos patikinim4.
rpr.ndir,l priemimo
pirkinro uy-kdyto.1u., nustatgs, kad patekau i interesq konflikto situacij4, pa5alina mane i5 su atitinkamu
pirkirnu susijusiq sprendimq priemimo proiero ar jo stebejimo. Jei nustatoma, kad i interesq konflikto
situacl.l4 patekau uttitau.ur stebetojo funkcijas, pirkimo vykdytojas apie mano atZvilgiu priimtq
sp."ndi.a informuoja institucij4 ar !staig4, lgaliojusi4 mane stebetojo teisemis dalyvauti vie5ojo pirkimo
komisijos posedZiuose;

l.

-

ir*r"

pnva

3.3. turiu uZpildyti privadiq interesq deklaracij4, kaip tai numato Lietuvos Respublikos vie5qjq
interesq derinimo valstybinej e tarnyboj e i statymas. *

*Sisr
atlikti

imas taikomas vieSojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkandiosios organizacijos vadovo paskirtiems
ntus vieSuosius pirkimus, ir vie5qjq pirkimq proced[irose dalyvaujantiems ekspertams nuo 2018 m. sausio I

d.

Dirt
(pareigos)

ir

pavaduotoja

Rita Budzinauskiene
(paraSas)

(vardas ir pavarde)

