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Siauliai
Btidamas pirkimq or ganizatoriumi, pasiZadu:

1. Objektyviai, dalyki5kai, be iSankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visq tiekejq lygiateisi$kumo,
nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripaZinimo ir skaidrumo principais, atlikti man pavistas pareigas
(uZduotis).

2. Nedelsdamas ra5tu prane5ti perkandiosios organizacijos arba perkandiojo subjekto (toliau kartu -
pirkimo vykdytojas) vadovui ar jo igaliotajam atstovui apie galim4 vie5qjq ir privadiq interesq konflikt4, paai5kejus
bent vienai i5 Siq aplinkybiq:

2.1. pirkimo proced[rose kaip tiekejas dalyvauja man artimas asmuo arba juridinis asmuo, kuriam
vadovauja toks asmuo;

2.2. a5 arba man artimas asmuo:
2.2.1. estt (yra) pirkimo procedDrose dalyvaujandio juridinio asmens valdymo orgaml narys;
2.2.2.turiu(-i) pirkimo procedDrose dalyvaujandio juridinio asmens istatinio kapitalo daliarbaturtiniina54

jame;

2.2.3. gamu(-a) i5 pirkimo procedurose dalyvaujandio juridinio asmens bet kokios rii5ies pajamq;
2.3. del bet kokiq kitq aplinkybiq negaliu laikytis I punkte nustaryrr+ principq.
3. Man i5ai5kinta, kad:
3.1' man artimi asmenys yra: sutuoktinis, mano ir mano sutuoktinio tevai (iteviai), vaikai (ivaikiai), broliai

(ibroliai), seserys (iseseres), seneliai, vaikaidiai ir jq sutuoktiniai;
3.2. pirkimo vykdytojui gavus pagristos informacijos apie tai, kad galiu buti patekgs i intereso konflikto

situacij4 ir nenusi5alinau nuo su atitinkamu pirkimu susijusiq sprendimq priemimo, pirtimo vykdytojo vadovas ar
jo igaliotasis atstovas sustabdo mano dalyvavim4 su atitinkamu pirkimu susijusiq sprendimq priemimo procese ar
jo stebejime ir atlieka mano su pirkimu susijusios veiklos patikrinim4. Pirkimo uykdyto;ar, nustatgs, kad patekau
i interesq konflikto situacij4, pa5alina mane i5 su atitinkamu pirkimu susijusiq sprendimq priemimo proceio ar jo
stebejimo. Jei nustatoma, kad i interesq konflikto situacij4 patekau atlikdamas stebetojo funkcijas, pirkimo
vykdytojas apie mano atZvilgiu priimt4 sprendim4 informuoja institucij4 ar istaig4, igaliojusi4 mine siebetojo
teisemis dalyvauti vie5oj o pirkimo komisij os posedZiuose;

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