Konfi denci alumo pasiZadej imo

tipine forma

Siaulir+ miesto savivaldvbes visuomenes sveikatos biuras
(perkandiosios organizacij os pavadinimas)

VIESOJO PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKo, NARIo, PIRKIMo oRGANIZAToRIAUS AR
EKSPERTO
KONF'IDENCIALUMO PASIZADEJIMAS
2017m. liepos 03 d.
ulaulral
(vieta)
BDdamas (-a) supaprastintq vie5qjq pirkimq organizatoriumi,

pasiZadu:

I Saugoti ir tik istatymq ir kitq teises aktq nustatytais tikslais ir tvarka naudoti vis4 su pirkimais
susijusi4 informacij4, kuri man taps Linoma, dirbant supaprastintq vie5qjq pirkimq komisij'os nariu

(organizatoriumi).

2

Man patiketus dokumentus saugoti tokiu b[du, kad tretieji asmenys neturetq galimybes su jais

susipaZinti ar pasinaudoti.

3.
4.

Nepasilikti jokiq man pateiktq dokumentq koptjrl.
Man Zinoma, kad su pirkimais susijusi4 informacij4, kuri4 Vie5qjq pirkimq
lstatymo ir kitq su jo
igyvendinimu susijusiq teises aktq nuostatos numato teikti pirkimo p.o."du.ose'dalyvaujandiomi arba
nedalyvaujandioms Salims, galesiu teikti tik ipareigotas pirkimq komisijos ai perkandiosios oiganizacijos vadovo
ar jo igalioto asmens' Konfidenciali4 informacij4 galesiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos
istatymq nustatytais
atvejais.

.

5. Man i5ai5kinta,kad konfidenciali4 informacij4 sudaro:
5.f informacij4, kurios konfidencialum4 nurode tiekejas ir jos atskleidimas

Lietuvos Respublikos teises aktus;

nera privalomas pagal

5,2.visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kurios VieSqjq pirkimq jstatymo ir kitq su jo
lgvendinimu susijusiq teises aktq nuostatos nenumato kitaip teikti pirkimo proiedurose dalyvaujandioms arba
nedalyvauj andioms Salims;

5,3, informacija, jeigu jos atskleidimas prie5tarauja istatymams, daro nuostoliq teisetiems

komerciniams interesams arba trukdo uZtikrinti s4Zining4 konkurencij4.
6' Esu ispetas, kad paZeidgs 5i pasiZadejim4, turesiu atlyginti perkandiajai organizacijai

(rangovams) padarytus nuostol ius.

ir

Audrone Makauskiene
(Vardas ir pavarde)

Saliq

tiekej ams

Ne5ali5kumo deklaracijos tipine forma,
patvirtinta Vie5qjq pirkimq tamybos
direktoriaus 2017 m.birLelio23 d.

isakymuNr. 1S-93
Siauliq miesto savivaldyb6s visuomenes sveikatos biuras
(perkandiosios organizacijos arba perkandiojo subjekto pavadinimas)

Audrone Makauskiene
(asmens vardas ir pavarde)

NnSaT,TSTUMo DEKLARACIJA
2017 m.liepos 03 d. Nr.

Siauliai
(vietovd

s

pav adinimas)

Bldamas pirkimu organizatoriumi, pasiZadu:
(vieiajame pirkime ar pirkime atliekamt4 pareigry pavadinimas)
1. Objektyviai, dalyki5kai, be i5ankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visrl tiekejq lygiateisi5kumo,
-man
nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripaZinimo
skaidrumo principais, atiikti
pavestas

ir

pareigas (uZduotis).
2' Nedelsdamas raStu praneSti perkandiosios organizacijos arba perkandiojo subjekto (toliau kartu

-

pirkimo vykdytojas) vadovui ar jo igaliotajam atstovui apie galim4 vie5qjq ir piivadiq interesq konflikt4,
paai5kejus bent vienai i5 Siq aplinkybiq:
2.1. pirkimo procedtirose kaip tiekejas dalyvauja asmuo, susijgs su manimi santuokos, artimos
giminystes ar svainystes ry5iais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;
2.2. ai arba 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. turfu(-i) pirkimo procediirose dalyvaujandio juridinio asmens
lstatinio kapitalo dali arba turtini
ina54 jame;

2.2'3. gaunt(-a) iS pirkimo procediirose dalyvaujandio juridinio asmens bet kokios r[Sies pajamq;
2.3. ddl bet kokiq kitq aplinkybiq negaliu laikytis l punkte nustatytq principq.
3. Man i5ai5kinta, kad:
3'1. asmenys, susijg su manimi santuokos, artimos giminystes ar svainystes ry5iais, yra: sutuoktinis,
seneliai, tevai (iteviai), vaikai (ivaikiai), jq sutuoktiniai, vaikaidiai, broliai, r"r.ryr ir jq vaikai, taip pat
sutuoktinio tevai, broliai, seserys ir jq vaikai;
3'2. pirkimo vykdytojui gavus pagristos informacijos apie tai, kad galiu buti patekgs intereso
i
konflikto situacij4 ir nenusi5alinau nuo su atitinkamu pirkimu susijusiq sprendimq pilemimo, pirkimo
vykdytojo vadovas ar jo igaliotasis atstovas sustabdo mano dalyvavimq su atitinkamu pirkimu susijusirl
sprendimq priemimo procese ar jo stebejime ir atlieka mano su pirkimu susijusios u.iklor patikrinim4.
Pirkimo vykdytojas, nustatgs, kad patekau i interesq konflikto situacij4, pa5aina mane iS su atitinkamu
pirkimu susijusiq sprendimq priemimo proceso ar jo stebejimo, Jei nustatoma, kad interesq konflikto
i
situacij4 patekau atlikdamas stebetojo funkcijas, pirkimo vykdytojas apie mano uiZuilgi, priimt4 sprendimE
informuoja institucij4 ar istaig4, igaliojusiq mane stebetojo teisdmis dalyvauti vie5ojo pi.ti.o komisijos
posedZiuose;

3.3. turiu uZpildyti privadiq interesq deklaracij4, kaip tai numato Lietuvos Respublikos vieSqjq
privadiq interesq derinimo valstybinej e tarnyboj e lstatymas. *
*

Sis reikalavimas taikomas vie5ojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkandiosios organizacijos vadovo
paskirtiems atlikti
supaprastintus vieSuosius pirkimus, ir viesqjq pirkimq procediirose dalyvaujan s ekgperta:ms nuo)018 m.
sausio I d.

ukio dalies vedeia
(pareigos)

Audrone Makauskeine
(vardas ir pavarde)

ir

