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UAB „JONAVOS AUTOBUSAI“ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
TAISYKLĖS
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Supaprastintų pirkimų taisyklių taikymo sritis ir principai
1.1. UAB ”Jonavos autobusai ” (toliau – perkančioji organizacija) – bendrovė veikianti
transporto srityje.
1.2. Šios supaprastintų pirkimų taisyklės yra taikomos pirkimams, kurių vertė yra mažesnė už
nustatytas tarptautinio pirkimo vertės ribas; Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (Žin.,
1996, Nr. 84-2000; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986) (toliau - Viešųjų pirkimų įstatymas) 2
priedelyje nurodytų B paslaugų pirkimams neatsižvelgiant į pirkimo vertę ir Viešųjų pirkimų
įstatymo 9 straipsnio 14 dalyje numatytais atvejais. Tarptautinių pirkimų vertės ribos yra 2004 m.
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą
vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo
ir Direktyvoje 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos
derinimo nustatytos, Europos Komisijos tikslinamos ir Europos Sąjungos oficialiame leidinyje
skelbiamos viešojo pirkimo vertės ribos.
Tarptautinio pirkimo vertės ribas ir informaciją apie patikslintas tarptautinio pirkimo vertės
ribas skelbia Viešųjų pirkimų tarnyba Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
1.3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
1.4. Alternatyvus pasiūlymas – pasiūlymas, kuriame siūlomos kitokios, negu yra nustatyta
pirkimo dokumentuose, pirkimo objekto charakteristikos arba pirkimo sąlygos.
1.5. Apklausa – supaprastinto pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija raštu arba žodžiu
kviečia tiekėjus pateikti pasiūlymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš mažiausią kainą
pasiūliusio ar ekonomiškiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo.
1.6. Kvalifikacijos patikrinimas – procedūra, kurios metu tikrinama, ar tiekėjai atitinka
pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.
1.7. Kvalifikacinė atranka – procedūra, kurios metu perkančioji organizacija pagal pirkimo
dokumentuose nustatytus kvalifikacijos kriterijus atrenka kandidatus, kviestinus dalyvauti tolesnėse
pirkimo procedūrose.
1.8. Pirkimo organizatorius – perkančiosios organizacijos direktoriaus įsakymu paskirtas
perkančiosios organizacijos padalinio darbuotojai (-as), kuris taisyklių nustatyta tvarka organizuoja
ir atlieka mažos vertės pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma viešųjų pirkimų
komisija.
1.9. Pirkimo iniciatorius – perkančiosios organizacijos padalinys ar darbuotojas, kuris
nurodė poreikį įsigyti reikalingas prekes, paslaugas arba darbus.
1.10. Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija)
perkančiosios organizacijos direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16
straipsniu, sudaryta komisija, kuri taisyklių nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka perkančiosios
organizacijos pirkimus.
1.11. Supaprastintas atviras konkursas – supaprastinto pirkimo būdas, kai kiekvienas
suinteresuotas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą.
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1.12. Supaprastintos skelbiamos derybos – supaprastinto pirkimo būdas, kai paraiškas
dalyvauti derybose gali pateikti visi tiekėjai, o perkančioji organizacija su visais ar atrinktais
tiekėjais derasi dėl pirkimo sutarties sąlygų.
1.13. Pagrindinės šioje tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000) sąvokas.
1.14. Šios taisyklės netaikomos tiems pirkimams, kuriems netaikomas Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – Įstatymas).
1.15. Numatomų prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų pirkimų vertė apskaičiuojama
vadovaujantis Įstatymo 9 str. bei Viešųjų pirkimų tarnybos 2006 m. sausio 27 d. direktoriaus
įsakymu Nr. 1S-7 patvirtinta Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika
(vadovaujantis aktualia redakcija).
1.16. Perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją
būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir
skaidrumo principų.
1.17. Perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys,
nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios
su jos teikimu kandidatams, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai
pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro
komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai, taip pat informacija, kurios
atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių interesams arba trukdo
užtikrinti sąžiningą konkurenciją.
1.18. Perkančioji organizacija, teikdama technines specifikacijas tiekėjams, vertindama jų
kvalifikaciją, atlikdama kandidatų kvalifikacinę atranką ir sudarydama pirkimo sutartis, gali taikyti
reikalavimus, kurie apsaugotų jos teikiamos informacijos konfidencialų pobūdį.
1.19. Perkančioji organizacija, atlikdama supaprastintus pirkimus, privalo vadovautis Viešųjų
pirkimų įstatymo I skyriaus, 24 straipsnio 2 dalies 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23 punktų, 3, 5 ir 6 dalių, 27
straipsnio 1 dalies, 28 straipsnio 10 dalies, 40 straipsnio, 41 straipsnio 1 dalies, IV ir V skyrių
reikalavimais (atlikdama mažos vertės pirkimus, neprivalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 7
straipsnio 1 dalies, 17 straipsnio 1, 2, 5, 7, 8 dalių, 18 straipsnio 1, 2, 3, 6 dalių, 24 straipsnio 2
dalies 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23 punktų, 3 ir 6 dalių, 27 straipsnio 1 dalies, 28 straipsnio 10 dalies, 40
straipsnio reikalavimais). Perkančioji organizacija, atlikdama neskelbiamą pirkimą, kai pateikti
pasiūlymą kviečiamas tik vienas tiekėjas, neprivalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 24
straipsnio 2 dalies 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23 punktų, 3, 5 ir 6 dalių reikalavimais, jeigu mano, kad
tokia informacija yra nereikalinga.
2. Pirkimų etapai
2.1. Perkančiosios organizacijos pirkimus atlieka šia tvarka:
2.1.1. nustatomas prekių, paslaugų ar darbų poreikis bei kiekiai;
2.1.2. pasirenkamas pirkimo būdas;
2.1.3. parengiami ir patvirtinami pirkimo dokumentai;
2.1.4. paskelbiama arba pranešama tiekėjams (rangovams) apie pirkimą;
2.1.5. pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka priimami siūlymai;
2.1.6. vykdomos siūlymų nagrinėjimo ir vertinimo procedūros;
2.1.7. priimamas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo;
2.1.8. sudaroma pirkimo sutartis.
3. Pirkimų iniciatorius ir pirkimus atliekantys asmenys
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3.1. Perkančiojoje organizacijoje pirkimus organizuoja, atlieka ir kontroliuoja direktoriaus
įsakymu paskirtos Komisijos arba pirkimų organizatoriai. Tuo pačiu metu atliekamiems keliems
pirkimams gali būti paskirti keli pirkimų organizatoriai arba sudaromos kelios Komisijos.
3.2. Skiriant Komisijos pirmininką, narius, pirkimų organizatorius, vykdančius pirkimus, turi
būti atsižvelgiama į jų ekonomines, technines, teisines žinias, Viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų
viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų išmanymą.
3.3. Komisijos pirmininku, nariais, pirkimų organizatoriais, atliekančiais pirkimus perkančiojoje
organizacijoje, gali būti skiriami tik nepriekaištingos reputacijos asmenys, kurie vykdo pavestas
užduotis ir tik pasirašę nešališkumo deklaraciją bei konfidencialumo pasižadėjimą.
Galioja iki 2015 m. sausio 1 d.
3.4. Mažos vertės pirkimus vykdo pirkimų organizatorius/-iai, kai prekių ar paslaugų pirkimo
sutarties vertė neviršija 110 000 Lt be PVM, o darbų - neviršija 200 000 Lt be PVM. Informacija
apie kiekvieną atliktą mažos vertės pirkimą, kurio sutarties vertė yra mažesnė nei 2 500 be PVM,
pateikiama pirkimų registracijos žurnale. Jei pirkimo sutarties vertė viršija 2 500 Lt be PVM,
pirkimų organizatoriaus sprendimas dėl laimėtojo įtvirtinamas užpildant tiekėjų apklausos pažymą;
Galioja nuo 2015 m. sausio 1 d.
3.4. Mažos vertės pirkimus vykdo pirkimų organizatorius/-iai, kai prekių ar paslaugų pirkimo
sutarties vertė neviršija 30 000 eurų be PVM, o darbų - neviršija 55 000 eurų be PVM. Informacija
apie kiekvieną atliktą mažos vertės pirkimą, kurio sutarties vertė yra mažesnė nei 725 eurai be
PVM, pateikiama pirkimų registracijos žurnale. Jei pirkimo sutarties vertė viršija 725 eurus be
PVM, pirkimų organizatoriaus sprendimas dėl laimėtojo įtvirtinamas užpildant tiekėjų apklausos
pažymą;
Galioja iki 2015 m. sausio 1 d.
3.5. Mažos vertės pirkimus, kai prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė viršija 110 000 Lt be
PVM, o darbų - viršija 200 000 Lt be PVM ir supaprastintus pirkimus vykdo Komisija/-os.
Galioja nuo 2015 m. sausio 1 d.
3.5. Mažos vertės pirkimus, kai prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė viršija 30 000 eurų be
PVM, o darbų - viršija 55 000 eurų be PVM ir supaprastintus pirkimus vykdo Komisija/-os.
3.6. Perkančiosios organizacijos direktorius turi teisę priimti sprendimą pavesti mažos vertės
pirkimą vykdyti Pirkimo organizatoriui arba Komisijai neatsižvelgdamas į Taisyklių 3.4 ir 3.5
punktuose nustatytas aplinkybes.
3.7. Perkančioji organizacija gali įgalioti kitą perkančiąją organizaciją vykdyti pirkimą. Tuo
atveju ji privalo įgaliotajai organizacijai nustatyti užduotis ir suteikti visus įgaliojimus toms
užduotims vykdyti. Už Perkančiosios organizacijos įgaliotajai organizacijai nustatytas užduotis
atsako perkančioji organizacija, o už šių užduočių vykdymą – įgaliotoji organizacija. Įgaliojime turi
būti nurodytas pirkimo būdas.
4. Pirkimo sutartis ir preliminarioji sutartis
4.1. Komisija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas
laimėjusiu. Tiekėjas sudaryti sutartį kviečiamas raštu (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis
sudaroma žodžiu) pranešant, kad jo pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, o derybų su vienu tiekėju
atveju – kad jo pasiūlymas atitinka keliamus reikalavimus ir nurodoma iki kada reikia atvykti
sudaryti pirkimo sutarties.
Galioja iki 2015 m. sausio 1 d.
4.2.Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ar derybų
protokole užfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos
pirkimo sąlygos. Prekės, paslaugos ir darbai perkančiojoje organizacijoje perkami pagal rašytinės
formos sutartis. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai atliekami supaprastinti pirkimai,
kurių sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio).
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Galioja nuo 2015 m. sausio 1 d.
4.2.Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ar derybų
protokole užfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos
pirkimo sąlygos. Prekės, paslaugos ir darbai perkančiojoje organizacijoje perkami pagal rašytinės
formos sutartis. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai atliekami supaprastinti pirkimai,
kurių sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio).
4.3. Pirkimo sutartyje turi būti nustatyta:
4.3.1. sutarties šalių teisės ir pareigos;
4.3.2. perkamos prekės, paslaugos ar darbai, jeigu įmanoma, – tikslūs jų kiekiai;
4.3.3. kainodaros taisyklės, nustatytos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos
institucijos patvirtintą metodiką;

4.3.4. atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka;
4.3.5. prievolių įvykdymo terminai;
4.3.6. prievolių įvykdymo užtikrinimas;
4.3.7. ginčų sprendimo tvarka;
4.3.8. sutarties nutraukimo tvarka;
4.3.9. sutarties galiojimas;
4.3.10. jeigu sudaroma preliminarioji sutartis – jai būdingos nuostatos;
4.3.11. subrangovai, subtiekėjai ir jų keitimo tvarka.
4.3.12. kitos sąlygos,jei tai numato LR įstatymai.
Galioja iki 2015 m. sausio 1 d.
4.4. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus
tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas
Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus
supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Lt (be pridėtinės vertės
mokesčio) arba mažos vertės pirkimų atveju. Perkančioji organizacija, norėdama keisti pirkimo
sutarties sąlygas, vadovaujasi Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų keitimo
rekomendacijomis, patvirtintomis Viešųjų pirkimų direktoriaus 2009 m. gegužės 5 d. įsakymu
Nr. 1S-43 (Žin., 2009, Nr. 54-2151).
Galioja nuo 2015 m. sausio 1 d.
4.4. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus
tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas
Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus
supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 Lt (be pridėtinės vertės
mokesčio) arba mažos vertės pirkimų atveju. Perkančioji organizacija, norėdama keisti pirkimo
sutarties sąlygas, vadovaujasi Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų keitimo
rekomendacijomis, patvirtintomis Viešųjų pirkimų direktoriaus 2009 m. gegužės 5 d. įsakymu
Nr. 1S-43 (Žin., 2009, Nr. 54-2151).
Galioja iki 2015 m. sausio 1 d.
4.5. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nepasibaigė Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti
tiekėjų pretenzijų pateikimo ir ieškinių pareiškimo terminai, išskyrus atvejus, kai pagrindinė
pirkimo sutartis sudaroma preliminariosios sutarties pagrindu arba taikant dinaminę pirkimų
sistemą, arba kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas, kai pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10
000 Lt be PVM arba mažos vertės pirkimų atveju.
Galioja nuo 2015 m. sausio 1 d.
4.5. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nepasibaigė Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti
tiekėjų pretenzijų pateikimo ir ieškinių pareiškimo terminai, išskyrus atvejus, kai pagrindinė
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pirkimo sutartis sudaroma preliminariosios sutarties pagrindu arba taikant dinaminę pirkimų
sistemą, arba kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas, kai pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3
000 eurų be PVM arba mažos vertės pirkimų atveju.
4.6. Perkančioji organizacija, atlikusi supaprastintą pirkimą, gali sudaryti preliminariąją sutartį.
Preliminariosios sutarties pagrindu ji gali sudaryti vieną ar kelias pirkimo sutartis (toliau –
Pagrindinė sutartis). Tiek sudarydama preliminariąją sutartį, tiek jos pagrindu Pagrindinę sutartį,
Perkančioji organizacija vadovaujasi Įstatymu ir šiomis Taisyklėmis.
Galioja iki 2015 m. sausio 1 d.
4.7. Preliminarioji sutartis gali būti sudaroma tik raštu, ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui.
Preliminariosios sutarties pagrindu sudaroma pagrindinė sutartis, atliekant prekių ir paslaugų
pirkimus, kurių pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio),
gali būti sudaroma žodžiu. Tuo atveju, kai pagrindinė sutartis sudaroma žodžiu, Taisyklių 4.10 ir
4.11 punktuose nustatytas bendravimas su Tiekėjais gali būti vykdomas žodžiu.
Galioja nuo 2015 m. sausio 1 d.
4.7. Preliminarioji sutartis gali būti sudaroma tik raštu, ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui.
Preliminariosios sutarties pagrindu sudaroma pagrindinė sutartis, atliekant prekių ir paslaugų
pirkimus, kurių pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio),
gali būti sudaroma žodžiu. Tuo atveju, kai pagrindinė sutartis sudaroma žodžiu, Taisyklių 4.10 ir
4.11 punktuose nustatytas bendravimas su Tiekėjais gali būti vykdomas žodžiu.
4.8. Preliminariąja sutartimi šalys susitaria nustatyti sąlygas, taikomas preliminariosios sutarties
pagrindu sudaromai pagrindinei pirkimo sutarčiai. Preliminariojoje sutartyje turi būti nustatytos
esminės pagrindinės sutarties sąlygos: pirkimo sutarties objektas, kaina ir kiekiai ar apimtys, ar
kainos, kiekių ar apimčių nustatymo sąlygos, kitos sąlygos. Sudarant pagrindinę sutartį šalys negali
keisti esminių preliminariosios sutarties sąlygų. Perkančioji organizacija gali priimti sprendimą
preliminariojoje sutartyje nustatyti ne tik esmines, bet ir visas jos pagrindu sudaromos pagrindinės
pirkimo sutarties sąlygas.
4.9. Perkančioji organizacija gali sudaryti preliminariąją sutartį su vienu arba su keliais Tiekėjais.
Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaroma su keliais Tiekėjais, jų turi būti ne mažiau kaip trys,
jeigu yra trys ir daugiau nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkančių ir priimtinus pasiūlymus
pateikusių Tiekėjų. Pagrindinė sutartis sudaroma tik su tais Tiekėjais, su kuriais buvo sudaryta
preliminarioji sutartis.
4.10. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su vienu Tiekėju ir joje buvo nustatytos visos
pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos, pagrindinė pirkimo sutartis sudaroma pagal preliminariojoje
sutartyje nustatytas sąlygas, kreipiantis į Tiekėją raštu dėl pagrindinės pirkimo sutarties sudarymo.
4.11. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su vienu Tiekėju ir joje buvo nustatytos
esminės, bet ne visos pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos, Perkančioji organizacija kreipiasi į
Tiekėją raštu, prašydama papildyti pasiūlymą iki nustatyto termino, ir nurodo, kad papildymas
negali keisti pasiūlymo esmės.
Galioja iki 2015 m. sausio 1 d.
4.12. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su keliais Tiekėjais ir joje buvo nustatytos
pagrindinės sutarties sąlygos, pagrindinė sutartis gali būti sudaroma neatnaujinant Tiekėjų
varžymosi. Preliminariojoje sutartyje nustatomos Tiekėjo pasirinkimo sudaryti pagrindinę sutartį
aplinkybės. Paprastai, tačiau ne visais atvejais, taikomas eiliškumo principas: Perkančioji
organizacija pirmiausia raštu (jeigu pagrindinės sutarties vertė neviršija 10 000 Lt be PVM žodžiu)
kreipiasi į Tiekėją, kurį laiko geriausiu, pranešdama apie priimtą sprendimą sudaryti
preliminariosios sutarties pagrindu pagrindinę pirkimo sutartį. Šiam Tiekėjui atsisakius sudaryti
pagrindinę sutartį arba paaiškėjus, kad jis negalės tinkamai įvykdyti pagrindinės sutarties sąlygas,
Perkančioji organizacija raštu (jeigu pagrindinės sutarties vertė neviršija 10 000 Lt be PVM žodžiu)
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kreipiasi į kitą Tiekėją, iš likusių Tiekėjų laikomą geriausiu, siūlydama sudaryti pagrindinę sutartį,
ir t. t., kol pasirenkamas Tiekėjas, su kuriuo bus sudaryta pagrindinė sutartis.
Galioja nuo 2015 m. sausio 1 d.
4.12. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su keliais Tiekėjais ir joje buvo nustatytos
pagrindinės sutarties sąlygos, pagrindinė sutartis gali būti sudaroma neatnaujinant Tiekėjų
varžymosi. Preliminariojoje sutartyje nustatomos Tiekėjo pasirinkimo sudaryti pagrindinę sutartį
aplinkybės. Paprastai, tačiau ne visais atvejais, taikomas eiliškumo principas: Perkančioji
organizacija pirmiausia raštu (jeigu pagrindinės sutarties vertė neviršija 3 000 eurų be PVM žodžiu)
kreipiasi į Tiekėją, kurį laiko geriausiu, pranešdama apie priimtą sprendimą sudaryti
preliminariosios sutarties pagrindu pagrindinę pirkimo sutartį. Šiam Tiekėjui atsisakius sudaryti
pagrindinę sutartį arba paaiškėjus, kad jis negalės tinkamai įvykdyti pagrindinės sutarties sąlygas,
Perkančioji organizacija raštu (jeigu pagrindinės sutarties vertė neviršija 3 000 eurų be PVM
žodžiu) kreipiasi į kitą Tiekėją, iš likusių Tiekėjų laikomą geriausiu, siūlydama sudaryti pagrindinę
sutartį, ir t. t., kol pasirenkamas Tiekėjas, su kuriuo bus sudaryta pagrindinė sutartis.
4.13. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su keliais Tiekėjais, pagrindinė sutartis
gali būti sudaroma atnaujinant Tiekėjų varžymąsi tokiomis pačiomis, kokios nustatytos
preliminariojoje sutartyje, arba patikslintomis, o jeigu būtina, kitomis nei preliminariojoje sutartyje
nustatytomis sąlygomis Taisyklių 4.14 punkte nurodyta tvarka.
4.14. Atnaujindama Tiekėjų varžymąsi, Perkančioji organizacija:
4.14.1. raštu kreipiasi į visus Tiekėjus, su kuriais sudaryta preliminarioji sutartis, ir prašo iki
nustatyto termino raštu pateikti pasiūlymus. Kiekvieno pirkimo atveju, atsižvelgiant į pirkimo objekto
sudėtingumą ir kitas svarbias aplinkybes, nustato pakankamą terminą pasiūlymams pateikti;
4.14.2.išrenka geriausią pasiūlymą pateikusį Tiekėją, vadovaudamasi preliminariojoje sutartyje
nustatytais pasiūlymų vertinimo kriterijais, ir su šį pasiūlymą pateikusiu Tiekėju sudaro pagrindinę
sutartį.
Galioja iki 2015 m. sausio 1 d.
4.15. Pagrindinė sutartis preliminariosios sutarties pagrindu gali būti sudaroma iš karto, kai
Tiekėjas yra raštu (jeigu pagrindinės sutarties vertė neviršija 10 000 Lt be PVM žodžiu)
informuojamas, kad jo pasiūlymas pripažintas laimėjusiu ir jis atrinktas pasirašyti pagrindinę
sutartį.
Galioja nuo 2015 m. sausio 1 d.
4.15. Pagrindinė sutartis preliminariosios sutarties pagrindu gali būti sudaroma iš karto, kai
Tiekėjas yra raštu (jeigu pagrindinės sutarties vertė neviršija 3 000 Lt be PVM žodžiu)
informuojamas, kad jo pasiūlymas pripažintas laimėjusiu ir jis atrinktas pasirašyti pagrindinę
sutartį.
Galioja nuo 2015 m. sausio 1 d.
4.16. Perkančioji organizacija laimėjusio Tiekėjo pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo
sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams
arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne
vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti
Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Šis reikalavimas netaikomas pirkimams, kai
pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, taip pat laimėjusio Tiekėjo pasiūlymo ar pirkimo sutarties
dalims, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu paskelbtos informacijos atgaminti ar perskaityti.
Tokiu atveju perkančioji organizacija turi sudaryti galimybę susipažinti su nepaskelbtomis
laimėjusio Tiekėjo pasiūlymo ar pirkimo sutarties dalimis.
5. Pirkimų ataskaitos
5.1. Perkančioji organizacija privalo Viešųjų pirkimų tarnybai raštu pateikti kiekvieno
supaprastinto pirkimo, įskaitant ir pirkimą, kurio metu sudaroma preliminarioji sutartis ar taikoma
dinaminė pirkimo sistema, procedūrų ataskaitą. Ši ataskaita neteikiama, kai pirkimas atliekamas
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pagal sudarytą preliminariąją sutartį arba atliekamas mažos vertės pirkimas. Pirkimo procedūrų
ataskaita pildoma Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Viešųjų pirkimų tarnybos
nustatyta tvarka ir terminais ir baigiama pildyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus
pirkimui.
5.2. Perkančioji organizacija privalo Viešųjų pirkimų tarnybai raštu pateikti kiekvienos
įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaitą, išskyrus ataskaitą,
sudarytą atliekant mažos vertės pirkimus ar atliekant pirkimus pagal sudarytą preliminariąją sutartį,
ne vėliau kaip per 14 dienų, įvykdžius ar nutraukus pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį).
5.3. Perkančioji organizacija privalo Viešųjų pirkimų tarnybai raštu pateikti visų per
kalendorinius metus atliktų pirkimų, kai pagal preliminariąsias pirkimo sutartis sudaromos
pagrindinės sutartys, ir visų per kalendorinius metus atliktų mažos vertės pirkimų ataskaitą. Šioje
ataskaitoje perkančioji organizacija taip pat privalo pateikti duomenis apie visus per kalendorinius
metus atliktus pirkimus pagal šio įstatymo 91 straipsnio reikalavimus. Ataskaitos pateikiamos per
30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams.
5.4. Įvykdytos pirkimo sutartys, paraiškos, pasiūlymai, pirkimo dokumentai, paraiškų ir
pasiūlymų nagrinėjimo bei vertinimo dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai, nepaisant jų
pateikimo būdo, formos ir laikmenos, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų
įstatymo nustatyta tvarka, tačiau ne mažiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos. Europos Bendrijų
Komisijos prašymu šie dokumentai jai teikiami siekiant pateisinti priimtus sprendimus ar suteikti
informaciją. Už pirkimo dokumentų saugojimą atsakingi pirkimų komisijos arba pirkimų
organizatoriai, priklausomai nuo to, kas organizuoja konkretų pirkimą.
5.5. pateikti kitas ataskaitas Viešųjų pirkimų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų nustatyta
tvarka.
II.

SPECIALIOSIOS NUOSTATOS

6. Pirkimo būdai ir jų pasirinkimas
6.1. Supaprastinti pirkimai atliekami šiais būdais:
6.1.1. supaprastinto atviro konkurso;
6.1.2. supaprastinto riboto konkurso;
6.1.3. skelbiamų supaprastintų derybų;
6.1.4. neskelbiamų supaprastintų derybų;
6.1.5. konkurencinio dialogo;
6.1.6. projekto konkurso;
6.1.7. apklausos;
6.1.8. taikant mažos vertės pirkimų tvarką.
6.2. Supaprastinto atviro konkurso, supaprastinto riboto konkurso, skelbiamų supaprastintų
derybų būdais supaprastintas pirkimas gali būti atliekamas visais atvejais.
6.3. Neskelbiamų supaprastintų derybų pirkimo būdu gali būti perkamos prekes, paslaugos ar
darbai tik esant kuriai nors iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. nurodytų sąlygų, išskyrus mažos
vertės pirkimus.
6.4. Konkurencinio dialogo būdu pirkimas gali būti atliekamas, kai perkančioji organizacija dėl
pirkimo objekto sudėtingumo negali apibrėžti pirkimo objekto techninės specifikacijos ir siekia
atrinkti vieną ar kelis iš tiekėjų pateiktų sprendinių.
6.5. Projekto konkursas gali būti vykdomas siekiant nustatyti geriausią planą ar projektą
(paprastai teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos, duomenų apdorojimo, meniniu ar
kultūriniu požiūriu sudėtingo ar panašaus pobūdžio) pateikusį tiekėją (tiekėjus), kai:
6.5.1. su projekto konkurso laimėtoju numatyta sudaryti paslaugų pirkimo sutartis, arba
6.5.2. projekto konkurso laimėtoją, laimėtojus ar dalyvius numatyta apdovanoti prizais ar kitaip
atlyginti už dalyvavimą. Šiuo atveju perkančioji organizacija turi teisę derėtis su projekto konkurso
laimėtoju ar visais laimėtojais (pirmąsias vietas užėmusiais dalyviais) dėl paslaugų atlikimo
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6.5. Apklausa ar pirkimai vykdomi taikant mažos vertės pirkimų tvarką gali būti atliekami esant
šių taisyklių 21 skyriuje nustatytoms sąlygoms.
7. Supaprastintų pirkimų paskelbimas ir informaciniai pranešimai
7.1. Perkančioji organizacija privalo paskelbti apie kiekvieną pirkimą, atliekamą supaprastinto
atviro konkurso, supaprastinto riboto konkurso skelbiamų supaprastintų derybų būdu arba kai
vykdomas supaprastintas projekto konkursas. Neskelbiant apie pirkimą perkamos prekės, paslaugos
ar darbai, kai:
7.1.1. pirkimas, apie kurį buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų;
7.1.2. atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo
dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės Perkančiajai organizacijai nepriimtinos
kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus
pateikę tiekėjai, atitinkantys Perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos
reikalavimus;
7.1.3. dėl įvykių, kurių Perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai
įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba,
negali priklausyti nuo Perkančiosios organizacijos;
Galioja iki 2015 m. sausio 1 d.
7.1.4. vykdomi mažos vertės pirkimai kai prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė mažesnė
kaip 200 tūkst. lt be PVM, darbų – 400 tūkst. lt be PVM;
Galioja nuo 2015 m. sausio 1 d.
7.1.4. vykdomi mažos vertės pirkimai kai prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė mažesnė
kaip 55 tūkst. eurų be PVM, darbų – 115 tūkst. eurų be PVM;
7.1.5. dėl techninių priežasčių, meninio kūrinio sukūrimo arba įsigijimo ar dėl objektyvių aplinkybių,
patentų, kitų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus tiekėjas gali
patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos;
Galioja iki 2015 m. sausio 1 d.
7.1.7. perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai dėl to paties objekto yra
suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį (sutartis),
jeigu bendra šių sutarčių vertė yra ne didesnė kaip 10 procentų prekių ar paslaugų supaprastintų
pirkimų to paties tipo sutarčių vertės ir mažesnė kaip 200 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio),
o perkant darbus – ne didesnė kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo vertės ir
mažesnė kaip 400 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio).
Galioja nuo 2015 m. sausio 1 d.
7.1.7. perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai dėl to paties objekto yra
suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį (sutartis),
jeigu bendra šių sutarčių vertė yra ne didesnė kaip 10 procentų prekių ar paslaugų supaprastintų
pirkimų to paties tipo sutarčių vertės ir mažesnė kaip 55 tūkst. eurų (be pridėtinės vertės mokesčio),
o perkant darbus – ne didesnė kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo vertės ir
mažesnė kaip 115 tūkst. eurų (be pridėtinės vertės mokesčio).
7.2. Neskelbiant apie pirkimą perkamos prekės ir paslaugos:
7.2.1. kai Perkančioji organizacija pagal ankstesnę sutartį iš tam tikro tiekėjo pirko prekių arba
paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau
turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš
esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio
nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes perkančiajai organizacijai įsigijus
skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis
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prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių. Jeigu papildomai perkamų prekių ar paslaugų
kaina viršija 30 procentų ankstesnės pirkimų kainos, turi būti atliekama ekspertizė dėl papildomai
perkamų prekių ar paslaugų techninių charakteristikų suderinamumo.
7.2.2. prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas.
7.3. Neskelbiant apie pirkimą perkamos prekės, kai:
7.3.1. perkamos prekės gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studijų ar techninio
tobulinimo tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengti mokslo ar tobulinimo išlaidų;
7.3.2. prekių biržoje perkamos kotiruojamos prekės;
7.3.3. perkami muziejų eksponatai, archyviniai ir bibliotekiniai dokumentai, prenumeruojami
laikraščiai ir žurnalai;
7.3.4. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų, ar
restruktūrizuojamų ūkio subjektų;
7.3.5. prekės perkamos iš valstybės rezervo.
7.4. Neskelbiant apie pirkimą perkamos paslaugos, kai:
7.4.1. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis)
bazėmis;
7.4.2. perkamos Perkančiosios organizacijos darbuotojų mokymo paslaugos;
7.4.3. perkamos literatūros ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos, taip pat
kultūros ir meno srities projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas
premijas veiklos šioje srityje vertinimo paslaugos;
7.4.4. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos
Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos;
7.4.5. perkamos mokslo ir studijų institucijų mokslo, studijų programų, meninės veiklos, taip pat šių
institucijų steigimo ekspertinio vertinimo paslaugos.

7.5. Neskelbiant apie pirkimą perkamos paslaugos ir darbai, kai:
7.5.1. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų arba
paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo.
Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė
pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų
pradinės pirkimo sutarties kainos.
7.6. perkant iš esamo tiekėjo naujas paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti pagal
ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji sutartis buvo sudaryta skelbiant apie pirkimą
ir kurį skelbiant buvo atsižvelgta į tokių papildomų pirkimų vertę, galimybė pirkti papildomai buvo
nurodyta pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tam pačiam projektui vykdyti. Papildomų
pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 metai nuo pradinės
pirkimo sutarties sudarymo momento.
7.7. Perkančioji organizacija atlikusi prekių, paslaugų ar darbų pirkimą apie jį nepaskelbus, gali
paskelbti informacinį pranešimą, o pirkimo sutartį sudaro ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo
informacinio pranešimo paskelbimo dienos.
7.8. Perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai,
atliekami Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (kai pirkimo atveju
elektroninėmis priemonėmis pateikiamas skelbimas apie pirkimą (neskelbiamų pirkimų atveju –
kvietimas), kiti pirkimo dokumentai ir priimami tiekėjų pasiūlymai) kiekvienais kalendoriniais
metais sudarytų ne mažiau kaip 50 procentų perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų bendrosios
vertės.
7.9. Perkančioji organizacija apie pradedamą bet kurį pirkimą, taip pat nustatytą laimėtoją ir
ketinamą sudaryti bei sudarytą pirkimo sutartį nedelsdama, tačiau ne anksčiau negu skelbimas bus
išsiųstas Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui ir (ar) paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje, informuoja savo tinklalapyje bei leidinio „Valstybės žinios“ priede
„Informaciniai pranešimai“ (mažos vertės pirkimų atveju – tik savo tinklalapyje). To paties
skelbimo turinys visur turi būti tapatus. Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7
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darbo dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje dienos.
7.10. Perkančioji organizacija iš anksto skelbia pirkimų (išskyrus mažos vertės) techninių
specifikacijų projektus, vadovaudamasi Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus
skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų
pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 1S-49 (Žin., 2009, Nr. 60-2396;
2011, Nr. 157-7462).
7.11. Vykdant mažos vertės pirkimus, kvietimai dalyvauti pirkime pateikiami taisyklių 21
skyriuje numatyta tvarka.
8. Supaprastinto pirkimo dokumentai
8.1. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose pateikia visą, išskyrus šiose taisyklėse
numatytas išimtis, informaciją apie pirkimo sąlygas ir procedūras. Pirkimo dokumentus rengia
Komisija. Jei mažos vertės pirkimą atlieka pirkimų organizatorius, pirkimo dokumentus rengia
pirkimo organizatorius. Pirkimo dokumentai nerengiami, jei pirkimas atliekamas žodžiu.
8.2. Pirkimo dokumentuose gali būti:
8.2.1. pasiūlymų rengimo reikalavimai;
8.2.2. tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, tarp jų ir reikalavimai atskiriems bendrą paraišką ar
pasiūlymą pateikiantiems tiekėjams;
8.2.3. tiekėjų kvalifikacijos vertinimo tvarka ir mažiausias pateikti pasiūlymus kviečiamų
kandidatų skaičius, kai perkančioji organizacija pirkimų tvarkos nustatytais atvejais turi teisę
apriboti pirkimo dalyvių skaičių;
8.2.4. tiekėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašas;
8.2.5. prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis) (kai neįmanoma numatyti
konkretaus kiekio, nurodomas preliminarus kiekis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių
tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai;
8.2.6. techninė specifikacija. Prekių, paslaugų ar darbų, nurodytų Produktų, kurių viešiesiems
pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems
pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos
apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar
darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 84-4110), techninė specifikacija turi
apimti šiems produktams nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus. Prekių, nurodytų Prekių, išskyrus
kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo
reikalavimai, ir šių prekių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąraše, patvirtintame Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1-266 (2011, Nr. 131-6249),
techninė specifikacija turi apimti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, o įsigyjant kelių
transporto priemones, jų techninė specifikacija Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos
reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma
taikyti, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario
21 d. įsakymu Nr. 3-100 (Žin., 2011, Nr. 23-1110), nustatytais atvejais turi apimti šiame tvarkos
sąraše nustatytus energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus;
8.2.7. pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos;
8.2.8. jei reikalaujama, pasiūlymų galiojimo užtikrinimo ir/ar pirkimo sutarties įvykdymo
užtikrinimo reikalavimai;
8.2.9. pasiūlymų pateikimo terminas, vieta ir būdas, informacija ar pasiūlymas gali būti
pateiktas tik elektroninėmis priemonėmis;
8.2.10. data, iki kada turi galioti pasiūlymas, arba laikotarpis, kurį turi galioti pasiūlymas;
8.2.11. vokų su pasiūlymais atplėšimo vieta, data, valanda ir minutė;
8.2.12. vokų su pasiūlymais atplėšimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros;
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8.2.13. perkančiosios organizacijos darbuotojų arba Komisijos narių (vieno ar kelių), kurie
įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų pranešimus, susijusius su pirkimų
procedūromis, vardai, pavardės, adresai, telefonų ir faksų numeriai;
8.2.14. perkančiosios organizacijos siūlomos šalims pasirašyti pirkimo sutarties sąlygos pagal Viešųjų
pirkimų įstatymo 18 straipsnio 6 dalies reikalavimus, taip pat sutarties projektas, jeigu jis yra parengtas;
8.2.15. informacija, ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus, šių pasiūlymų reikalavimai;

Galioja iki 2015 m. sausio 1 d.
8.2.16. informacija, kad pasiūlyme nurodytos kainos bus vertinamos litais. Jeigu pasiūlymuose
nurodytos kainos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir
paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymo pateikimo termino dieną;
Galioja nuo2015 m. sausio 1 d.
8.2.16. informacija, kad pasiūlyme nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose
nurodytos kainos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Lietuvos banko nustatytą
ir paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymo pateikimo termino dieną;
8.2.17. informacija, ar leidžiama pateikti pasiūlymus parduoti tik dalį prekių, darbų ar paslaugų,
šios dalies (dalių) apibūdinimas;
8.2.18. informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina. Į
kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai;
8.2.19. informacija apie atidėjimo termino taikymą, ginčų nagrinėjimo tvarką;
8.2.20. reikalavimas, kad tiekėjas savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar
subteikėjus jis ketina pasitelkti, ir gali būti reikalaujama, kad tiekėjas savo pasiūlyme nurodytų,
kokiai pirkimo daliai jis ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus. Jeigu darbų
pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai, pagrindinius darbus, kuriuos nustato
perkančioji organizacija, privalo atlikti tiekėjas. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo
atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.
8.2.21. kiti Viešųjų pirkimų tarnybos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus viešuosius
pirkimus reglamentuojančius teisės aktus nustatyti reikalavimai;
8.2.22. Perkančioji organizacija, atlikdama neskelbiamą pirkimą, kai pateikti pasiūlymą
kviečiamas tik vienas tiekėjas, neprivalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies
5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23 punktų, 3, 5 ir 6 dalių reikalavimais, jeigu mano, kad tokia informacija yra
nereikalinga. Perkančioji organizacija atlikdama mažos vertės pirkimus, neprivalo vadovautis
Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23 punktų reikalavimais.
9. Supaprastinto pirkimo dokumentų pateikimas
9.1. Pirkimo dokumentai tiekėjams turi būti teikiami nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo ar
kvietimo išsiuntimo tiekėjams dienos iki pasiūlymo pateikimo termino, nustatyto pirkimo
dokumentuose, pabaigos. Pirkimo dokumentai pateikiami to paprašiusiam tiekėjui nedelsiant, ne
vėliau kaip per 3 darbo dienas, gavus prašymą. Jeigu pirkimas atliekamas elektroninėmis
priemonėmis, pirkimo dokumentai patalpinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
9.2. Pirkimo dokumentai, tarp jų ir kvietimai, pranešimai, paaiškinimai, papildymai, tiekėjams
pateikiami asmeniškai, siunčiami registruotu laišku arba registruotu laišku ir faksu ar elektroniniu
paštu. Jeigu pirkimas vykdomas elektroninėmis priemonėmis tiekėjams pirkimo dokumentai yra
prieinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Pirkimo dokumentus siunčiant,
išsiuntimo data laikoma pateikimo data.
9.3. Už pirkimo dokumentus, kurių neįmanoma pateikti elektroninėmis priemonėmis,
perkančioji organizacija iš visų tiekėjų gali imti vienodo dydžio užmokestį, kurį sudaro dokumento
kopijavimo ir pateikimo tiekėjams faktinės išlaidos. Už pirkimo dokumento vertimą į užsienio kalbą
gali būti imamas papildomas užmokestis. Jį sudaro vertimo į užsienio kalbą išlaidos.
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10. Supaprastintų pirkimų dokumentų paaiškinimai
10.1. Tiekėjas gali paprašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų pirkimo dokumentus.
Perkančioji organizacija atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus,
jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos. Perkančioji organizacija į gautą prašymą atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo
gavimo dienos. Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems
kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė pirkimo dokumentus, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą duoti
paaiškinimą. Atsakymas turi būti siunčiamas taip, kad tiekėjas jį gautų ne vėliau kaip likus 2 darbo
dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
10.2. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo
iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, o paskelbta informacija tikslinama
patikslinant skelbimą ir, vadovaujantis protingumo kriterijumi, nukeliant pasiūlymų pateikimo
terminą.
10.3. Jeigu perkančioji organizacija rengia susitikimą su tiekėjais, ji surašo šio susitikimo
protokolą. Protokole fiksuojami visi šio susitikimo metu pateikti klausimai dėl pirkimo dokumentų
ir atsakymai į juos. Protokolas visiems pirkimo procedūrose dalyvaujantiems tiekėjams turi būti
išsiųstas taip, kad tiekėjai jį gautų ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos.
10.4. Jeigu perkančioji organizacija pirkimo dokumentus paaiškina (patikslina) arba surengia
susitikimą su tiekėjais arba jei ji negali pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) ar
susitikimo protokolų pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms
iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ji privalo perkelti pasiūlymų pateikimo terminą
protingumo kriterijų atitinkančiam laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų
atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar susitikimų protokolus, apie tai paskelbdama
patikslinant skelbimą.
10.5. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose, atsižvelgdama į pirkimo sudėtingumą,
gali nustatyti ir kitokias nei nurodyta šiame skyriuje pirkimo dokumentų paaiškinimo sąlygas.
11. Supaprastinto pirkimo tiekėjų kvalifikacija
11.1. Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir
pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo
dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama
veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai
ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius
dokumentus. Siekiant įsitikinti, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį, vadovaujantis
Viešųjų pirkimų įstatymo 32–38 straipsnių nuostatomis ir atsižvelgiant į Tiekėjų kvalifikacijos
vertinimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m.
spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 (Žin., 2003, Nr. 103-4623; 2004, Nr. 63-2285; 2007, Nr. 66-2595;
2009, Nr. 39-1505), bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 balandžio 15 d. įsakymą
Nr. 1S-54 „Dėl atvejų, kada vietoj kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų perkančioji organizacija
gali prašyti tiekėjų pateikti jos nustatytos formos pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių
kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją, nustatymo“ (Žin. 2010, Nr. 46-2231), pirkimo
dokumentuose nustatomi tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir vykdomas tiekėjų kvalifikacijos
patikrinimas. Perkančioji organizacija, veikianti vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto
paslaugų srityse, tiekėjų kvalifikaciją gali tikrinti taikydama kvalifikacinę sistemą, kaip nustatyta
Viešųjų pirkimų įstatymo 77 straipsnyje.
11.2. Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos
reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo
objektui, tikslūs ir aiškūs. Keliami reikalavimai negali pažeisti tiekėjo teisės saugoti intelektinę
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nuosavybę, gamybos ir komercinę paslaptį. Kompetentingų valstybės ir savivaldybių institucijų
reikalavimu perkančioji organizacija privalo pateikti kvalifikacijos reikalavimų pagrindimą.
11.3. Prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais,
neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas privalo
įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Tokiomis
pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio
subjektų pajėgumais.
11.4. Jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo
kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti
kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą.
11.4. Perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo
kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba
jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar
neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.
11.5. Kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose
pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik
tie kandidatai ar dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos
keliamus reikalavimus.
11.6. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie
dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų,
jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija, arba šalyse, kuriose ji netaikoma, oficialia tiekėjo
deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui
arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai jo kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios jis
atvyko
11.7. Kiekvieno pirkimo atveju tiekėjas perkančiajai organizacijai gali pateikti kompetentingos
institucijos išduotą pažymą, kad jis yra registruotas oficialiuose patvirtintų tiekėjų sąrašuose.
Pažymoje nurodomos sąlygos, kurių pagrindu tiekėjas įregistruotas sąraše, ir kokia kvalifikacija
šiame sąraše jam suteikta.
11.8. Parinkdama tiekėją, perkančioji organizacija, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 32–38 straipsniais ir įsitikina, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį.
11.9. Tiekėjų kvalifikacijos neprivaloma tikrinti, kai:
Galioja iki 2015 m. sausio 1 d.
11.9.1. vykdomi pirkimai apklausos būdu ar mažos vertės pirkimai kaip prekių ir paslaugų
sutarties vertė neviršija 200 tūkst. lt be PVM. darbų – 400 tūkst. lt be PVM;
Galioja nuo 2015 m. sausio 1 d.
11.9.1. vykdomi pirkimai apklausos būdu ar mažos vertės pirkimai kaip prekių ir paslaugų
sutarties vertė neviršija 55 tūkst. eurų be PVM. darbų – 115 tūkst. eurų be PVM;
11.9.2. dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali
patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir nėra jokios kitos alternatyvos;
11.9.3. kai perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko
prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su
jau turimomis prekėmis.
11.9.4. prekių biržoje perkamos kotiruojamos prekės;
11.9.5. perkami muziejų eksponatai, archyviniai ir bibliotekiniai dokumentai, yra
prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai;
11.9.6. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų,
restruktūrizuojamų ar sustabdžiusių veiklą ūkio subjektų;
11.9.7. prekės perkamos iš valstybės rezervo;
11.9.8. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis)
bazėmis;
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11.9.9. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi
darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima
užbaigti pirkimo sutarties vykdymo;
11.9.10. perkamos perkančiosios organizacijos darbuotojų mokymo paslaugos;
11.9.11. perkant supaprastintų neskelbiamų derybų būdu.
11.10. Perkančioji organizacija atmeta paraiškas ir pasiūlymus, jei tiekėjas (fizinis asmuo) ar
tiekėjo (juridinis asmuo) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę
juridinio asmens vardu sudaryti sandorį ir buhalteris turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba
dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis
teismo nuosprendis už dalyvavime nusikalstamame susivienijime, jo organizavime ar vadovavime
jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar
tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį arba nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą,
mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos,
ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą,
nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių tiekėjų yra priimtas ir
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos
derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos sąjungos teisės aktuose apibrėžtus
nusikaltimus.
11.11. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti, kad paraiška ar
pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjas:
11.11.1. yra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį, sustabdęs ar
apribojęs savo veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus yra tokia pati ar
panaši;
11.11.2. jam iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo
tvarka, siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam
vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;
11.11.3. fizinis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba juridinis asmuo , dėl kurio
per pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas
nuosavybei, turtinėm teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei,
ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus
šios tvarkos 19.8 punkte išvardytas veikas;
11.11.4. yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet
kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“
suprantama kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų
pažeidimas, už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui
(juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo
sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.
Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo
sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją
įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
11.11.5. nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal
šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus;
11.11.6. nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis
registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus;
11.11.7. apie nustatytų reikalavimų atitikimą yra pateikęs melagingą informaciją, kurią
perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
11.11.8 . fizinis asmuo yra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą, jeigu nuo administracinės nuobaudos
paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai, arba tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, yra baustas už leidimą
dirbti nelegaliai trečiųjų šalių piliečiams, jeigu nuo nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai.
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12. Supaprastintų pirkimų pasiūlymų rengimas, keitimas ir atšaukimas
12.1. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose privalo nurodyti, kad paraiška ar
pasiūlymas turi būti pateikiami raštu ar elektroninėmis priemonėmis ir pasirašyti tiekėjo ar jo
įgalioto asmens (taip pat saugiu elektroniniu parašu). Pasiūlymas turi būti pateikiamas užklijuotame
voke, ant kurio turi būti užrašytas pirkimo pavadinimas, dalyvio pavadinimas ir adresas. Jeigu
perkančioji organizacija numato pasiūlymus vertinti pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
vertinimo kriterijų, vertinant ekspertinių vertinimų metodais, tai pirkimo dokumentuose nurodo, kad
tiekėjai pasiūlymo kainą pateiktų viename užklijuotame voke, o likusias pasiūlymo dalis (techninius
pasiūlymo duomenis ir kitą informaciją bei dokumentus) – kitame užklijuotame voke. Šie abu vokai
turi būti įdėti į bendrą voką, jis taip pat užklijuojamas, ant jo užrašomas pirkimo pavadinimas,
tiekėjo pavadinimas ir adresas. Reikalavimas pasiūlymą pateikti dvejuose vokuose netaikomas,
pirkimą atliekant skelbiamų supaprastintų derybų ar neskelbiamų supaprastintų derybų būdu, ar
apklausos būdu, ar vykdomas mažos vertės pirkimas kai pirkimo metu gali būti deramasi dėl
pasiūlymo sąlygų; Pasiūlymo (su priedais) lapai, turi būti sunumeruoti ir susiūti (susiuvimo
reikalavimas netaikomas kai pasiūlymai pateikiami naudojant elektronines priemones) taip, kad
nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšti lapų ar juos pakeisti.
Paskutinio lapo antrojoje pusėje siūlas užklijuojamas popieriaus lapeliu, ant kurio nurodomas
pasiūlymo lapų skaičius ir patvirtinama tiekėjo arba asmens, įgalioto pasirašyti tiekėjo vardu, parašu
kartu nurodant pasirašančiojo asmens vardą, pavardę ir pareigas. Kartu su kitais pasiūlymo lapais
įsiuvama ir sunumeruojama pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento kopija, o
pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas neįsiuvamas ir nenumeruojamas. Tuo
atveju, kai pasiūlymas yra didelės apimties ir susideda iš kelių dalių, šis reikalavimas taikomas
kiekvienai pasiūlymo daliai. Šio punkto reikalavimai netaikomi, jeigu perkančioji organizacija
priima elektroninėmis priemonėmis pateiktus pasiūlymus arba vykdo mažos vertės pirkimą
apklausos būdu. Pirkimo dokumentuose gali būti nustatyti kiti papildomi pasiūlymo autentiškumo
patvirtinimo reikalavimai.
12.2. Paraiškos ir pasiūlymai gali būti perduodami elektroninėmis priemonėmis laikantis
Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų reikalavimų.
12.3. Tiekėjai pasiūlymus privalo pateikti iki pirkimo dokumentuose nustatyto termino (dienos,
valandos ir minutės). Vėliau gautus pasiūlymus perkančioji organizacija privalo užregistruoti ir
neatplėštus grąžinti pateikusiems tiekėjams.
12.4. Perkančiosios organizacijos nustatytas pasiūlymų priėmimo terminas turi būti
pakankamas, kad tiekėjai spėtų parengti ir pateikti savo pasiūlymus. Nustatydama šį terminą,
perkančioji organizacija privalo atsižvelgti į pirkimo sudėtingumą ir realų laiką pasiūlymams
parengti.
12.5. Pirkimo dokumentuose nustatytas pasiūlymų pateikimo terminas negali dirbtinai riboti
tiekėjų galimybių dalyvauti pirkime ar sudaryti sąlygas dalyvauti tik konkretiems tiekėjams.
12.6. Jeigu tiekėjas laiku paprašė pateikti pirkimo dokumentus ar kurią nors jų dalį, tačiau dėl
kokių nors priežasčių perkančioji organizacija pavėlavo juos pateikti nustatytais terminais, arba kai
pasiūlymus galima parengti tik tiekėjams susitikus su perkančiąja organizacija ir susipažinus su
darbų atlikimo ar paslaugų teikimo vieta ir sąlygomis, o toks susitikimas iš anksto nebuvo
numatytas, perkančioji organizacija pasiūlymų pateikimo terminą privalo pratęsti tiek, kiek buvo
pavėluota pateikti dokumentus, arba tiek, kad visiems tiekėjams pakaktų laiko parengti pasiūlymus
atsižvelgiant į naujai gautą informaciją.
12.7. Dalyvio pageidavimu perkančioji organizacija pateikia patvirtinimą, kad jo pasiūlymas yra
gautas, nurodydama gavimo dieną, valandą ir minutę.
12.8. Kol nepasibaigė pasiūlymų priėmimo terminas, dalyvis gali pakeisti ar atšaukti pateiktą
savo pasiūlymą neprarasdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.
12.9. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą, o jeigu pirkimas suskirstytas į atskiras dalis,
kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, tiekėjas gali pateikti perkančiajai
organizacijai po vieną pasiūlymą vienai, kelioms ar visoms pirkimo dalims.
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13. Supaprastinto pirkimo pasiūlymo galiojimo ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas
13.1. Perkančioji organizacija priklausomai nuo perkamo objekto specifikos iš tiekėjų gali
prašyti pasiūlymo galiojimo ir privalo reikalauti sutarties įvykdymo užtikrinimo, išskyrus mažos
vertės pirkimų atvejus.
13.2. Perkančioji organizacija gali pareikalauti, kad pasiūlymų galiojimas būtų užtikrinamas, ir
privalo pareikalauti, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. Perkančioji organizacija,
atlikdama viešąjį pirkimą elektroninėmis priemonėmis, gali nustatyti, kad pasiūlymo galiojimo ir
pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas elektroniniu būdu.
14. Vokų su supaprastinto pirkimo pasiūlymais atplėšimas, šių pasiūlymų nagrinėjimas ir
vertinimas
14.1. Vokai su pasiūlymais atplėšiami Komisijos posėdyje. Posėdis vyksta pirkimo
dokumentuose nurodytoje vietoje, prasideda nurodytą dieną, valandą ir minutę. Posėdžio diena ir
valanda turi sutapti su pasiūlymų pateikimo termino pabaiga. Pakeitus terminą, atitinkamai turi būti
pakeistas ir vokų su pasiūlymais atplėšimo laikas. Nustatytu laiku turi būti atplėšti visi vokai su
pasiūlymais, gauti nepasibaigus jų pateikimo terminui. Vokų atplėšimo procedūroje, išskyrus
atvejus, kai pirkimas atliekamas derybų būdu arba vykdomas mažos vertės pirkimas, turi teisę
dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų atstovai.
14.2. Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio
pasiūlymo vertinimo kriterijų, vokai su pasiūlymais (išskyrus, derybų) turi būti atplėšiami dviejuose
Komisijos posėdžiuose. Pirmame posėdyje atplėšiami tik tie vokai, kuriuose yra pateikti techniniai
pasiūlymo duomenys ir kita informacija bei dokumentai, antrame posėdyje – vokai, kuriuose
nurodytos kainos. Antras posėdis gali įvykti tik tada, kai perkančioji organizacija patikrina, ar
pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys ir tiekėjų kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose
keliamus reikalavimus, ir pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus įvertina pasiūlymų
techninius duomenis, o Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytais atvejais – ir tiekėjų kvalifikaciją. Apie
šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus perkančioji organizacija privalo raštu pranešti visiems
tiekėjams, kartu nurodydama antro vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio laiką ir vietą. Jeigu
perkančioji organizacija, patikrinusi ir įvertinusi pirmame voke tiekėjo pateiktus duomenis, atmeta
jo pasiūlymą, neatplėštas vokas su pasiūlyta kaina saugomas kartu su kitais tiekėjo pateiktais
dokumentais.
14.3. Vokus atplėšia vienas iš Komisijos narių pasiūlymus pateikusių ir dalyvaujančių
Komisijos posėdyje tiekėjų ar jų atstovų akivaizdoje (išskyrus atvejus, kai pirkimas atliekamas
derybų būdu). Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į šį posėdį tiekėjas ar jo atstovas neatvyksta.
Perkančioji organizacija gali nustatyti, kad tiekėjai nedalyvauja vokų atplėšimo posėdyje, jei vokų
plėšimas yra vykdomas elektroninėmis priemonėmis.
14.4. Vokų su pasiūlymais, kuriuose yra techniniai pasiūlymo duomenys, atplėšimo procedūroje
dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas,
pagrindinės techninės pasiūlymo charakteristikos ir pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo
galiojimo užtikrinimas (jei jo reikalaujama), ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir
paskutinio lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto
asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius.
14.5. Vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodytos kainos, atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems
tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme
nurodyta kaina.
14.6. Tais atvejais, kai pasiūlymas vertinamas pagal mažiausios kainos kriterijų, vokų su
pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas
pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar yra pateiktas
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pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jei jo reikalaujama), ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas,
sunumeruotas ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar
nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius.
14.7. Jeigu pirkimas susideda iš atskirų dalių, vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodomos kainos,
atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams arba jų atstovams skelbiama pasiūlyta kiekvienos
pirkimo dalies kaina. Vokų su pasiūlymais atplėšimo metu Komisija turi leisti posėdyje
dalyvaujantiems suinteresuotiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams viešai ištaisyti Komisijos
pastebėtus jų pasiūlymo susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio
metu.
14.8. Tolesnes pateiktų pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Komisija
atlieka pasiūlymus pateikusiems tiekėjams nedalyvaujant.
14.9. Perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji
negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto supaprastinto atviro konkurso metu
esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų
neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkančioji
organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų,
privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas,
nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme
nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti
kainą naujomis dalimis. Jei dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso
aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis
pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo
dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui
pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą
patvirtinantį dokumentą ar jų nepateikė, perkančioji organizacija privalo prašyti tiekėjo patikslinti,
papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos nustatytą protingą terminą, kuris negali būti
trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos dienos
14.10. Perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu:
14.10.1. paraišką arba pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų
minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino
pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;
14.10.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;
14.10.3. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per
didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
14.10.4. tiekėjas per jos nustatytą terminą, kaip nurodyta 14.9 punkte, nepatikslino, nepapildė ar
nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: tiekėjo
įgaliojimo asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties, pasiūlymo
galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento
14.10.5. pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, o perkančiajai
organizacijai paprašius dalyvio pagrįsti siūlomą kainą, jis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo
įrodymų. Siekiant įsitikinti, ar pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, perkančioji
organizacija vadovaujasi Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu
Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos
apibrėžimo“ (Žin., 2009, Nr. 119-5131) bei Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai
mažos kainos pagrindimo rekomendacijomis, patvirtintomis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 (Žin., 2009, Nr. 136-5965);
14.10.6. tiekėjas pasiūlyme pateikė melagingą informaciją;
14.10.7. kitais pirkimo dokumentuose nustatytais atvejais.
14.11. Jeigu perkančioji organizacija turi atmesti visus pasiūlymus, ji neprivalo gauti Viešųjų
pirkimų tarnybos sutikimo.
14.12. Perkančioji organizacija pasiūlymus vertina remdamasi šiais kriterijais:
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14.12.1. ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, kai pirkimo sutartį sudaro su dalyviu,
pateikusiu perkančiajai organizacijai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus
kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, – paprastai yra kokybės, techninių privalumų, estetinių ir
funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, veiksmingumo,
garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo
laiko kriterijai. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties įvykdymo kokybė priklauso nuo už pirkimo
sutarties įvykdymą atsakingų darbuotojų kompetencijos, išrenkant ekonomiškai naudingiausią
pasiūlymą taip pat gali būti vertinama darbuotojų kvalifikacija ir patirtis, arba
14.12.2. mažiausios kainos.
14.13. Perkančioji organizacija, norėdama priimti sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, turi pagal
pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką nedelsdama įvertinti pateiktus
dalyvių pasiūlymus, Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 8 dalyje nustatytu atveju patikrinti
tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiktį
minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nustatyti pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai
pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas) ir
laimėjusį pasiūlymą. Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo arba kainų
didėjimo tvarka. Tais atvejais, kai taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo
kriterijus ir kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas arba kai pasiūlymų
vertinimo kriterijus yra pasiūlyta mažiausia kaina ir keli pasiūlymai pateikiami vienodomis
kainomis, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymais
įregistruotas ar pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis pateiktas anksčiausiai.
Galioja iki 2015 m. sausio 1 d.
14.14. Perkančioji organizacija suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams,
išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 000 Lt (be pridėtinės
vertės mokesčio), nedelsdama (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) raštu praneša apie priimtą
sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį arba sprendimą dėl leidimo dalyvauti
dinaminėje pirkimo sistemoje, pateikia šio straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos,
kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką ir nurodo nustatytą pasiūlymų eilę,
laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą. Perkančioji organizacija taip pat turi nurodyti
priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios
sutarties, pradėti pirkimą ar dinaminę pirkimų sistemą iš naujo.
Galioja nuo 2015 m. sausio 1 d.
14.14. Perkančioji organizacija suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams,
išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3 000 eurų (be pridėtinės
vertės mokesčio), nedelsdama (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) raštu praneša apie priimtą
sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį arba sprendimą dėl leidimo dalyvauti
dinaminėje pirkimo sistemoje, pateikia šio straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos,
kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką ir nurodo nustatytą pasiūlymų eilę,
laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą. Perkančioji organizacija taip pat turi nurodyti
priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios
sutarties, pradėti pirkimą ar dinaminę pirkimų sistemą iš naujo.
15. Supaprastinto pirkimo procedūrų nutraukimas
15.1. Perkančioji organizacija, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę
nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Viešųjų
pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas nutraukiant pirkimo procedūras.
16. Supaprastinto atviro konkurso organizavimas
16.1. Vykdant supaprastintą atvirą konkursą, dalyvių skaičius neribojamas. Perkančioji
organizacija visiems pageidaujantiems dalyvauti supaprastintame atvirame konkurse tiekėjams turi
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pateikti pirkimo dokumentus, kuriuose apibūdinamos pirkimo sąlygos ir procedūros. Pirkimo
dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji
organizacija nupirkti tai, ko reikia.
16.2. Supaprastintame atvirame konkurse derybos tarp perkančiosios organizacijos ir dalyvių
yra draudžiamos.
16.3. Perkančioji organizacija, pirkdama darbus, prekes arba paslaugas, privalo nustatyti ne
trumpesnį kaip 7 darbo dienų nuo pirkimo paskelbimo CVP IS dienos.
16.4. Supaprastintas atviras konkursas laikomas įvykusiu, jei yra bent vienas neatmestas
pasiūlymas.
17. Supaprastinto riboto konkurso organizavimas
17.1. Supaprastintas ribotas konkursas vykdomas dviem etapais:
17.1.1. skelbimu apie supaprastintą ribotą konkursą tiekėjai kviečiami pateikti paraiškas
dalyvauti pirkime ir nurodyti informaciją apie savo kvalifikaciją. Perkančioji organizacija
remdamasi paskelbtais kvalifikaciniais kriterijais atrenka tuos kandidatus, kurie bus kviečiami
pateikti pasiūlymus
17.1.2.vadovaujantis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, nagrinėja, vertina ir
palygina pakviestų dalyvių pateiktus pasiūlymus.
17.2. Supaprastinto riboto konkurso pirkimo dokumentuose papildomai turi būti nurodyta:
17.2.1. kiek mažiausiai ir, jei reikia, kiek daugiausia kandidatų bus pakviesta pateikti
pasiūlymus (kviečiamų kandidatų skaičius turi būti ne mažesnis nei 3, jeigu minimalius
kvalifikacijos reikalavimus atitinka mažiau kandidatų, negu nustatytas mažiausias kviečiamų
kandidatų skaičius, perkančioji organizacija pateikti pasiūlymus kviečia visus kandidatus, kurie
atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus);
17.2.2. kandidatų kvalifikacijos vertinimo kriterijai ir tvarka.
17.3. Supaprastinto riboto konkurso pirkimo dokumentus, kuriuose pateikiama informacija apie
tiekėjams keliamus kvalifikacijos reikalavimus, kvalifikacijos tikrinimą, vertinimą, paraiškų
pateikimą, perkančioji organizacija turi pateikti tiekėjams (paskelbti) pirmame konkurso etape.
17.4. Paraiškas dalyvauti supaprastintame ribotame konkurse tiekėjai rengia ir pateikia
vadovaudamiesi pirkimo dokumentais (ta jų dalimi, kurioje nurodyti tiekėjų kvalifikacijos
reikalavimai ir paraiškų teikimo tvarka).
17.5. Paraiškų dalyvauti supaprastintame ribotame konkurse pateikimo terminas negali būti
trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo supaprastinto riboto konkurso paskelbimo.
17.6. Pasiūlymo pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo kvietimų
pateikti pasiūlymus išsiuntimo tiekėjams dienos.
17.7. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nurodytais kriterijais,
turi įvertinti visų minimalius kvalifikacijos reikalavimus atitinkančių kandidatų kvalifikaciją ir
atrinkti ne mažiau, negu nustatyta skelbime, aukščiausią kvalifikaciją turinčių kandidatų, kuriuos
pakvies pateikti pasiūlymus.
17.8. Perkančioji organizacija neturi teisės supaprastinto riboto konkurso metu derėtis su
tiekėjais dėl pirkimo sąlygų ar pateiktų pasiūlymų.
17.9. Supaprastintas ribotas konkursas laikomas įvykusiu, jei yra bent vienas neatmestas
pasiūlymas.
18. Skelbiamų ir neskelbiamų supaprastintų derybų organizavimas
18.1. Apie skelbiamas supaprastintas derybas pranešama supaprastintų pirkimų paskelbimo
tvarka.
18.2. Apie neskelbiamas supaprastintas derybas kandidatams perkančioji organizacija praneša
raštu.
19

18.3. Skelbiamų supaprastintų derybų atveju perkančioji organizacija pirkdama prekes ir
paslaugas privalo nustatyti ne trumpesnį kaip 7 darbo dienų nuo pirkimo paskelbimo .
18.4. Neskelbiamų supaprastintų derybų atvejais pasiūlymų pateikimo terminą nustato
perkančioji organizacija, atsižvelgdama į pirkimo objekto sudėtingumą, o supaprastintų derybų
pirminiais pasiūlymais yra laikomi visų tiekėjų, kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos
reikalavimus, pasiūlymai.
18.5. Perkančioji organizacija privalo patikrinti, ar tiekėjai atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.
18.6. Perkančioji organizacija privalo pakviesti derėtis visus tiekėjus, kurie atitinka keliamus
minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir kurių pirminiai pasiūlymai atitinka keliamus reikalavimus.
18.7. Komisija turi teisę derėtis su dalyviu dėl pasiūlymo kainos, siūlomų prekių, paslaugų ar
darbų charakteristikų ir visų kitų pasiūlymo sąlygų.
18.8. Vykdant derybas turi būti laikomasi šių sąlygų:
18.8.1. derybas su kiekvienu tiekėju vesti atskirai;
18.8.2. tretiesiems asmenims neatskleisti jokios iš tiekėjų gautos informacijos be šio sutikimo,
taip pat neinformuoti tiekėjo apie susitarimus, pasiektus su kitais tiekėjais;
18.8.3. visiems derybų dalyviams turi būti taikomi vienodi reikalavimai ir suteikiamos vienodos
galimybės ir pateikiama vienoda informacija; teikdama informaciją perkančioji organizacija neturi
diskriminuoti vienų tiekėjų kitų naudai;
18.9. Supaprastintos derybos laikomos įvykusiomis, jeigu yra bent vienas tiekėjas, kurio
pasiūlymas ir derybų su juo rezultatai atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.
19. Konkurencinio dialogo organizavimas
19.1.Pirkimą konkurencinio dialogo būdu atlieka Komisija.
19.2. Komisija atlikdama pirkimą konkurencinio dialogo būdu:
19.2.1.šioje Pirkimų tvarkoje nustatyta tvarka skelbia apie pirkimą. Skelbime apie pirkimą
ir/arba aprašomajame dokumente perkančioji organizacija nurodo savo poreikius ir reikalavimus;
19.2.2. jei yra pakankamai tinkamų kandidatų, perkančioji organizacija turi teisę apriboti
kandidatų, kuriuos ji pakvies konkurencinio dialogo, skaičių. Perkančioji organizacija skelbime apie
pirkimą nurodo objektyvius ir nediskriminacinius kriterijus ir taisykles, kurias ji ketina taikyti
atrinkdama kandidatus, mažiausią dialogo kandidatų skaičių, kuris negali būti mažesnis kaip 3
kandidatai, ir, jei reikia, didžiausią jų skaičių. Kandidatams, kurie nekviečiami dalyvauti dialoge,
pranešama apie atrankos rezultatus. Jei minimalus kvalifikacijos reikalavimus atitinkančių
kandidatų skaičius yra mažesnis už nurodytą skelbime apie pirkimą, perkančioji organizacija gali
tęsti procedūrą ir kviesti dialogo visus paraiškas pateikusius ir minimalius kvalifikacinius
reikalavimus atitinkančius kandidatus;
19.2.3. pradeda ir tęsia dialogą tol, kol gali nustatyti perkančiosios organizacijos poreikius
atitinkantį vieną ar kelis sprendinius;
19.2.4. baigusi dialogą, apie tai praneša dalyvavusiems tiekėjams ir prašo pateikti galutinius
pasiūlymus tų tiekėjų, kurių sprendiniai atitiko perkančiosios organizacijos poreikius. Tiekėjams,
kurie nekviečiami pateikti pasiūlymo, pranešama, kokių tiekėjų sprendiniai pasirinkti, nurodomos
esminės jų pasirinkimo priežastys. Prie kvietimo pridedama techninės specifikacijos, pirkimo
dokumentų kopija arba pateikiama nuoroda, kur galima su jais susipažinti, jei perkančioji
organizacija sudaro galimybę elektroninėmis priemonėmis be apribojimų ir tiesiogiai susipažinti su
visais pirkimo dokumentais. Kvietime dalyvauti dialoge turi būti nurodyta: kur yra paskelbtas
skelbimas apie pirkimą, dialogo pradžios data, laikas, adresas, vartojama kalba, kokius
perkančiosios organizacijos nustatytus kvalifikaciją įrodančiu dokumentus turi pateikti tiekėjas,
pasiūlymo vertinimo tvarka, vertinimo kriterijai, jų lyginamieji svoriai, kita perkančiosios
organizacijos nuomone, reikalinga informacija;
19.2.5. įvertina pateiktus pasiūlymus pagal kriterijus, nurodytus skelbime apie pirkimą ar
aprašomajame dokumente, ir pasirenka ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.
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19.3. Vykdant pirkimą konkurencinio dialogo būdu turi būti laikomasi šių sąlygų:
19.3.1. pasiūlymai vertinami taikant tik ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo
kriterijų;
19.3.2. esminiai ar pagrindiniai skelbime apie pirkimą arba aprašomajame dokumente pateikti
elementai negali būti keičiami;
19.3.3. atrinkti kandidatai dalyvauti dialoge kviečiami raštu ir vienu metu;
19.3.4. dialogas vedamas su kiekvienu tiekėju atskirai. Tretiesiems asmenims negali būti
atskleista jokia dialogo metu iš tiekėjo gauta informacija be šio sutikimo, taip pat tiekėjas negali
būti informuojamas apie susitarimus, pasiektus su kitais tiekėjais. Dialogo metu visiems dalyviams
turi būti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda
informacija. Dialogo eiga turi būti protokoluojama. Dialogo protokolą turi pasirašyti Komisijos
pirmininkas ir dalyvio, su kuriuo konsultuotasi, įgaliotas atstovas;
19.3.5. galutiniai pasiūlymai turi būti rengiami kiekvieno iš tiekėjų, kurie kviečiami pateikti
pasiūlymus, dialogo metu pateiktų ir patikslintų sprendinių pagrindu. Galutiniai pasiūlymai turi
apimti visus būtinus ir pirkimui atlikti reikalingus elementus. Perkančioji organizacija dalyvių gali
prašyti galutinius pasiūlymus paaiškinti, patikslinti ir smulkiai apibūdinti, tačiau toks paaiškinimas,
patikslinimas, smulkus apibūdinimas arba papildoma informacija negali pakeisti pasiūlymo esmės
arba dalyvavimo dialoge reikalavimų, iškreipti ar apriboti konkurencijos ir diskriminuoti tiekėjų;
19.3.6. perkančioji organizacija gali prašyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio
tiekėjo paaiškinti pasiūlymo aspektus arba patvirtinti pasiūlyme pateiktus įsipareigojimus su sąlyga,
kad dėl to nebus pakeisti esminiai pasiūlymo ar kvietimo pateikti pasiūlymą reikalavimai ir tai
nesukels pavojaus iškreipti konkurenciją ar neturės įtakos diskriminacijai atsirasti;
19.3.7. paraiškų dalyvauti konkurenciniame dialoge pateikimo terminas negali būti trumpesnis
kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje
dienos.
19.4. Perkančioji organizacija konkurencinio dialogo dalyviams gali nustatyti prizus ir pinigines
išmokas.
20. Projekto konkurso organizavimas
20.1. Projekto konkursas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
įsakymu 2003 m. vasario 25 d. „Dėl supaprastinto projekto konkurso organizavimo taisyklių
patvirtinimo“(Žin., 2003, Nr. 22-942, Nr. 59-2687; 2004, Nr. 18-556; 2006, Nr. 15-536, aktuali
redakcija).
21. Apklausos ir mažos vertės pirkimų tvarka
21.1. Neskelbiami mažos vertės pirkimai atliekami apklausos būdu. Apklausą atlieka
direktoriaus įsakymu paskirti komisijos nariai arba pirkimų organizatoriai. Mažos vertės pirkimus
atlieka direktoriaus įsakymu paskirti komisijos nariai ar pirkimų organizatoriai, kurie turi būti
nepriekaištingos reputacijos.
21.2. Perkančioji organizacija atlikdama mažos vertės pirkimus, neprivalo vadovautis Viešųjų
pirkimų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies, 17 straipsnio 1, 2, 5, 7, 8 dalių, 18 straipsnio 1, 2, 3, 6 dalių,
24 straipsnio 2 dalies 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23 punktų, 3 ir 6 dalių, 27 straipsnio 1 dalies, 28 straipsnio
10 dalies, 40 straipsnio reikalavimais.
21.3. Atliekant mažos vertės pirkimus pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija
nustato atsižvelgiama į tai, ar CVP IS arba perkančiosios organizacijos ar kitoje interneto svetainėje
yra paskelbtos ir laisvai prieinamos visos pirkimo sąlygos, ar tiekėjų prašoma pateikti informaciją
apie kvalifikaciją, kokio sudėtingumo yra pirkimo objektas ir kitas aplinkybes.
21.4. Perkančioji organizacija turi nustatyti pakankamą terminą kreiptis dėl pirkimo dokumentų
paaiškinimo ir užtikrinti, kad paaiškinimai būtų išsiųsti visiems pirkimo dokumentus gavusiems
tiekėjams.
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21.5. Perkančioji organizacija mažos vertės pirkimų atveju pirkimo dokumentuose pateikia
būtiną pasiūlymams parengti informaciją: pasiūlymų rengimo ir įforminimo reikalavimus, pirkimo
objekto apibūdinimą, kvalifikacijos reikalavimus ir juos įrodančius dokumentus (jei kvalifikacijos
reikalavimai keliami), informaciją apie pasiūlymų vertinimą, apie pagrindines pirkimo sutarties
sąlygas: prekių pateikimo, paslaugų ar darbų atlikimo terminus, kainodaros taisykles, atsiskaitymo
tvarką, pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimus (jei keliami), reikalavimą nurodyti
subtiekėjus, subteikėjus ir subrangovus, jei reikalinga – kitas sąlygas. Tiekėjams turi būti suteiktos
galimybės kreiptis pirkimo dokumentų paaiškinimų.
21.6. Mažos vertės pirkimų atveju, siekiant nustatyti tiekėją, su kuriuo bus sudaroma pirkimo
sutartis, apklausiami potencialūs tiekėjai. Pirkimų organizatorius ar Komisija vykdo apklausą
žodžiu arba raštu. Tiekėjų apklausa raštu atliekama tiesiogiai kreipiantis į potencialius tiekėjus arba
skelbiant apie mažos vertės pirkimą.
21.7. Pirkimų organizatorius ar Komisija gali pasinaudoti viešai tiekėjų pateikta informacija
(pvz., apsilankymas parduotuvėje ir kt.) apie siūlomas prekes, paslaugas, darbus. Toks informacijos
gavimas prilyginamas žodinei tiekėjų apklausai.
21.8. Žodžiu apklausa gali būti vykdoma:
Galioja iki 2015 m. sausio 1 d.
21.8.1. kuomet numatoma sudaryti prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutartį, kurios vertė be
PVM neviršija 10 000 Lt;
Galioja nuo 2015 m. sausio 1 d.
21.8.1. kuomet numatoma sudaryti prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutartį, kurios vertė be
PVM neviršija 3 000 eurų;
21.8.2. perkama esant ypatingoms aplinkybėms: avarijai, stichinei nelaimei, epidemijai ir
kitokiam nenugalimos jėgos poveikiui, kai dėl skubos neįmanoma gauti siūlymų raštu.
21.9. Žodžiu pirkimas vykdomas telefonu ir/arba tiesiogiai bendraujant su potencialiu tiekėju:
21.9.1. telefonu, t. y. kai skambinama telefonu;
Galioja iki 2015 m. sausio 1 d.
21.9.2. tiesiogiai bendraujant su potencialiu tiekėju, t. y. vykstant į potencialaus tiekėjo buveinę
– parduotuvę ar kt. ir surašant reikalingų prekių, paslaugų kainas, o grįžus į darbo vietą užpildoma
tiekėjų apklausos pažyma, išskyrus atvejį, kuomet pirkimo sutarties vertė neviršija 2500 Lt be
PVM, tuomet pirkimo informacija pateikiama pirkimų registracijos žurnale.
Galioja nuo 2015 m. sausio 1 d.
21.9.2. tiesiogiai bendraujant su potencialiu tiekėju, t. y. vykstant į potencialaus tiekėjo buveinę
– parduotuvę ar kt. ir surašant reikalingų prekių, paslaugų kainas, o grįžus į darbo vietą užpildoma
tiekėjų apklausos pažyma, išskyrus atvejį, kuomet pirkimo sutarties vertė neviršija 725 eurų be
PVM, tuomet pirkimo informacija pateikiama pirkimų registracijos žurnale.
Galioja iki 2015 m. sausio 1 d.
21.10. Raštu pirkimas vykdomas, kai prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutarties vertė be PVM
yra didesnė nei 10 000 Lt.
Galioja nuo 2015 m. sausio 1 d.
21.10. Raštu pirkimas vykdomas, kai prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutarties vertė be PVM
yra didesnė nei 3 000 Eur.
21.11. Pirkimų organizatorius ar Komisija gali pasinaudoti tiekėjų apie siūlomas prekes ar
paslaugas pateikta informacija (pvz., skelbiama tiekėjo tinklalapyje, elektroninėmis priemonėmis
perduotą ir saugomą informaciją ir pan.), kurią galima perskaityti, atgaminti ir perduoti. Toks
informacijos gavimas prilyginamas tiekėjų apklausai raštu. Šiuo atveju pirkimo dokumentai gali
būti nerengiami.
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21.12. Raštu kreipiantis į tiekėjus yra suformuluojamos pirkimo sąlygos, kuriose pirkimų
organizatorius ar Komisijos pirmininkas, Komisijos vardu, kreipiasi raštu į potencialius tiekėjus.
Šios pirkimo sąlygos potencialiems tiekėjams pateikiamos CVP IS priemonėmis, paštu, faksu,
elektroniniu paštu arba asmeniškai.
21.13.
Raštu atliekant pirkimą apklausos būdu, tiekėjams turėtų būti pateikta ši informacija:
21.13.1. pageidaujamos pirkimo objekto savybės, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų
atlikimo terminai;
21.13.2. atsiskaitymo sąlygos;
21.13.3. kokiais kriterijais vadovaujantis bus pasirenkamas tiekėjas, su kuriuo bus sudaroma
pirkimo sutartis;
21.13.4. kokius dalykus turi nurodyti siūlantis savo prekes, paslaugas ar darbus tiekėjas, kokia
forma ir iki kada jis tai turi padaryti;
21.13.5. kokiu būdu tiekėjas turi pateikti pasiūlymą: el. paštu, faksu, vokuose pateikiant
asmeniškai arba per kurjerį ar per CVP IS.
21.14.
Taisyklių 21.13 punkte nustatyta informacija tiekėjams gali būti neteikiama tik tuo
atveju, jeigu dėl Taisyklių 21.23 punkte nurodytų priežasčių apklausiamas tik vienas tiekėjas.
21.15. Pirkimų organizatorius ar Komisija, norėdama įsitikinti, kad tiekėjas yra pajėgus įvykdyti
pirkimo sutartį, gali kelti reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai ir prašyti informacijos apie jų
kvalifikaciją ar prašyti deklaruoti kvalifikaciją. Visiems tiekėjams turi būti keliami vienodi
reikalavimai ir prašoma pateikti to paties pobūdžio informaciją. Nei keliami reikalavimai, nei
prašoma informacija negali diskriminuoti tiekėjų.
21.16. Apklausiant tiekėją ar tiekėjui atskirai kreipiantis, pirkimų organizatorius arba Komisija
turi atsakyti į visus tiekėjo klausimus, kurie yra susiję su pirkimu ir tiekėjui reikalingi geriau
suprasti Organizacijos poreikius ir galimybes, tačiau tiekėjui negali būti pateikta komercinė,
tarnybos ar valstybės paslaptimi laikoma informacija arba informacija, kurios atskleidimas
pakenktų viešiesiems interesams ar trukdytų sąžiningai konkurencijai.
21.17. Tame pačiame pirkime apklausiamiems tiekėjams turi būti pateikta tokia pati
informacija.
21.18. Apklausiant tiekėjus, jeigu tai nesukelia pernelyg didelių organizacinių sunkumų, galima
derėtis dėl palankesnių tiekėjo siūlomų sąlygų. Derybų metu tiekėjai neturi būti diskriminuojami
jiems pateikiant skirtingą informaciją ar kaip nors kitaip ribojant atskirų tiekėjų galimybes pagerinti
savo pasiūlymus. Jei pirkimą atlieka komisija ir yra deramasi tiekėjui atvykstant perkančiosios
organizacijos nurodytu adresu, turėtų būti rašomas derybų protokolas, kurį pasirašo komisijos
pirmininkas ir tiekėjo atstovas. Jei pirkimą atlieka komisija ir derybos vykdomos laiškais, el.
laiškais ar CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, derybų rezultatai užfiksuojami Komisijos
protokole, kurį pasirašo Komisijos nariai. Jei pirkimą atlieka pirkimo organizatorius ir yra deramasi,
tiekėjui atvykstant perkančiosios organizacijos nurodytu adresu arba derybas vykdant laiškais, el.
laiškais ar CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, derybų metu pasiekti susitarimai užfiksuojami
tiekėjų apklausos pažymoje. Prekės, paslaugos ar darbai perkami iš to tiekėjo, kuris pateikė
ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą arba pasiūlė mažiausią kainą.
21.19. Jeigu apklausiant tiekėjus paaiškėja, kad reikia pakeisti Organizacijos pageidaujamas
pirkimo objekto savybes arba kitas pirkimo sąlygas, pirkimų organizatorius arba Komisija turi tai
padaryti, esant reikalui derindami su Organizacijos vadovu ir Už verčių apskaitą atsakingu asmeniu,
ir iš naujo apklausti tiekėjus.
21.20. Pirkimų organizatorius arba Komisija, atlikdami mažos vertės pirkimus, gali naudotis
CVP IS.
21.21. Siekiant nustatyti tiekėją, su kuriuo bus sudaroma pirkimo sutartis, apklausiami 3
potencialūs tiekėjai. Mažiau tiekėjų, nei nurodyta 21.22-21.23 punkte, gali būti apklausiama šiais
atvejais
21.22. Mažiau tiekėjų, nei nurodyta 21.21 punkte, gali būti apklausiama šiais atvejais:
21.22.1. pirkimų organizatorius arba Komisija sužino, kad yra mažiau tiekėjų, kurie gali patiekti
reikalingas prekes, suteikti paslaugas ar atlikti darbus;
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21.22.2. didesnio tiekėjų skaičiaus apklausa reikalautų neproporcingai didelių pirkimų
organizatoriaus arba Komisijos pastangų, laiko ir/arba lėšų sąnaudų;
21.22.3. esant kitoms objektyviai pateisinamoms aplinkybėms, dėl kurių neįmanoma apklausti
daugiau tiekėjų. Šios aplinkybės negali priklausyti nuo Organizacijos delsimo arba neveiklumo.
21.23. Vienas tiekėjas, tiesiogiai kreipiantis į jį pateikti pasiūlymą ar sudaryti pirkimo sutartį,
gali būti kai:
21.23.1. yra tik konkretus tiekėjas, kuris gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar
atlikti darbus ir nėra jokios kitos priimtinos alternatyvos (pvz., perkamos meninio pobūdžio
paslaugos, dalyvavimas seminaruose, konferencijose, dalyvio mokestis parodose, automobilio
parkavimo paslaugos pagal patvirtintus įkainius ir pan.);
21.23.2. įkainiai yra patvirtinti Lietuvos Respublikos įstatymais ar kitais teisės aktais, o tiekėjas
nėra perkančioji organizacija (apmokėjimai už automobilių tech. apžiūrą ir pan.);
21.23.3. perkamos reprezentacijai skirtos prekės ar paslaugos;
21.23.4. perkamos technikos aptarnavimo garantiniu laikotarpiu paslaugos ir prekės;
21.23.5. pirkimą būtina atlikti labai greitai;
Galioja iki 2015 m. sausio 1 d.
21.23.6. pirkimo sutarties vertė perkant prekes, paslaugas ar darbus neviršija 10 000 (dešimt
tūkstančių) Lt be PVM.
Galioja nuo 2015 m. sausio 1 d.
21.23.6. pirkimo sutarties vertė perkant prekes, paslaugas ar darbus neviršija 3 000 (dešimt
tūkstančių) eurų be PVM.
21.23.7. yra kitų, objektyviai pateisinančių aplinkybių, dėl kurių neįmanoma apklausti daugiau
nei vieną tiekėją.
Galioja iki 2015 m. sausio 1 d.
21.24. Perkančioji organizacija suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai supaprastinto
pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 000 (dešimt tūkstančių) Lt be PVM, nedelsdama (ne vėliau
kaip per 5 darbo dienas) raštu praneša apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį.
Galioja iki 2015 m. sausio 1 d.
21.24. Perkančioji organizacija suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai supaprastinto
pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3 000 (dešimt tūkstančių) eurų be PVM, nedelsdama (ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas) raštu praneša apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį.
22. Pretenzijų ir ginčų nagrinėjimas
22.1. Pretenzijos ir ginčai yra nagrinėjami Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriaus nustatyta
tvarka.
_____________
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