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PATVIRTINTA
Respublikinio Vaclovo Into akmeni^muziejaus
direktoriaus 2014 m. sausio 14 d. (sakymuNr. 2

RESPUBLIKINIO VACLOVO INTO AKMENL7 MUZIEJAUS
SUPAPRASTINTTJ VIE§UJU PIRKIMy TAISYKLES

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Supaprastintii viesiyij pirkiimj taisykles (toliau - taisykles) nustato perkanciosios
organizacijos Respublikinio Vaclovo Into akmenu muziejaus (toliau - perkancioji organizacija)
prekiu_, paslaugn ir darbu^ pirkimij organizavima^ vykdyma^ gincu_ nagrinejimo proceduras.

2. Siose taisyklese reglamentuojami supaprastinti pirkimai:
2.1. kurhi numatomo pirkimo verte yra mazesne uz tarptautinio pirkimo vertes ribas;
2.2. Lietuvos Respublikos viesujit pirkirmj [statymo 2 priedelyje nurodytn B paslaugij

pirkimai neatsizvelgiant i pirkimo vert?;
2.3. Viesuj\ pirkirmj jstatymo 9 straipsnio 14 dalyje nurodyti pirkimai.
3. Numatomo prekiq, paslaugij ir darbij pirkimo verte apskaiciuojama vadovaujantis Viesuji^

pirkimq (statymo 9 straipsnio nuostatomis ir Numatomo viesojo pirkimo vertes skaiciavimo
metodika, patvirtinta Viesujn pirkimij tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. [sakymu
Nr. 1S-26V

4. Sios taisykles netaikomos Viesujn pirkimi| [statymo 10 straipsnyje nustatytais atvejais.
5. Sios taisykles yra viesas dokumentas, kuris yra skelbiamas Centrineje viesujij pirkirm^

informacineje sistemoje ir perkanciosios organizacijos interneto svetaineje. Perkancioji organizacija
taip pat sudaro kitas galimybes tiekejams susipazinti su siomis taisyklemis.

6. Pagrindines taisyklixj sajvokos:
6.1. pirkimij organizatoriai - perkanciosios organizacijos direktoriaus isakymu paskirti

pirkima^ inicijuojancio padalinio valstybes tarnautojai ir/ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartis ir gaunantys darbo uzmokestj_ is valstybes biudzeto ir valstybes pinign fondu, kurie yra
nepriekaistingos reputacijos, pasiras? nesaliskumo deklaracijas ir konfidencialumo pasizadejimus.
Pirkimii organizatoriai sii^ taisykliij nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka pirkimus apklausos budu;

6.2. tiekejq apklausa rastu - perkanciosios organizacijos rastiskas kreipimasis ; tiekejus
(-aj su prasymu pateikti pasiulymus. Apklausiant rastu tiekejai (-as) savo pasiulymus privalo
pateikti rastu. Centrines viesuji^ pirkimij informacines sistemos priemonemis atlikta apklausa
(pateikiami pirkimo dokumentai ir priimami pasiulymai) prilyginama tiekejii apklausai rastu;

6.3. tiekejq apklausa zodziu - perkanciosios organizacijos zodinis (gali buti ir rastu)
kreipimasis [ tiekejus (-aj su prasymu pateikti pasiulymus. Taip pat galima pasinaudoti viesai
tiekejii pateikta informacija (reklama internete ir kt.) apie siulomas prekes, paslaugas, darbus. Toks
informacijos gavimas prilyginamas tiekejn apklausai zodziu. Apklausiant zodziu su tiekejais taip
pat bendraujama asmeniskai arba telefonu. Tiekejai neprivalo pateikti savo pasiulymu_ rastu;

6.4. viesi}ji} pirkimif komisija (toliau - komisija) - pirkimams organizuoti ir atlikti
perkanciosios organizacijos direktoriaus [sakymu sudaryta komisija, veikianti pagal direktoriaus
[sakymu patvirtinta^ darbo reglamenta^.

1. Kitos siose taisyklese vartojamos pagrindines sajvokos apibreztos Viesujq pirkimii
istatyme.



9. Pirkimo tikslas - sudaryti pirkimo sutartj, leidziancia^ [sigyti perkanciajai organizacijai
reikalingii prekiij, paslaugii ar darbi^ racionaliai naudojant tarn skirtas lesas.

10. Pirkimas prasideda Viesiyij pirkirmj tarnybai gavus perkanciosios organizacijos pateikta^
skelbima^ apie pirkimaj atliekant supaprastinta^ pirkima^ apie kuri neskelbiama, - kai perkancioji
organizacija kreipiasi [ tiekejq_(-us), prasydama pateikti pasiulyma^ (-us).

11. Pirkimas (pirkimo objekto dalies pirkimas) pasibaigia, kai:
11.1. sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas supaprastinto

projekto konkurso laimetojas;
11.2. atmetamos visos paraiskos ir pasiulymai;
11.3. nutraukiamos pirkimo procedures;
11.4. per nustatyta^ terming nepateikiama ne viena paraiska ar pasiulymas;
11.5. pasibaigia pasiulyrmi galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma del priezasciij,

kurios priklauso nuo tiekejuj
11.6. visi tiekejai atsiima pasiulymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutarti.
12. Perkancioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo gali nutraukti

pirkimo proceduras, jei atsirado aplinkybiq, kurii| nebuvo galima numatyti. Sprendima^ del pirkimo
procedimj nutraukimo priima kotnisija arba pirkinut organizatoriai, priklausomai nuo to, kas atlieka
konkretaus pirkimo proceduras.

13. Perkancioji organizacija, atlikdama supaprastintus pirkimus, privalo vadovautis Viesujq
pirkimii [statymo I skyriaus, 24 straipsnio 2 dalies 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23 punktij, 3, 5 ir 6 dali^, 27
straipsnio 1 dalies, 28 straipsnio 10 dalies, 40 straipsnio, 41 straipsnio 1 dalies, IV ir V skyriij
reikalavimais (atlikdama mazos vertes pirkimus ir Viesujij pirkimn [statymo 85 straipsnio 6 dalyje
nurodytus supaprastintus pirkimus, neprivalo vadovautis Viesuju^ pirkimi^ [statymo 7 straipsnio 1
dalies, 17 straipsnio 1, 2, 5, 7, 8 daliii, 18 straipsnio 1, 2, 3, 6 daliu_, 24 straipsnio 2 dalies 6, 7, 8, 9,
13, 14, 23 punktii, 3 ir 6 dalii^, 27 straipsnio 1 dalies, 28 straipsnio 10 dalies, 40 straipsnio
reikalavimais, taip pat atlikdama Viesuji^ pirkimn istatymo 85 straipsnio 6 dalyje nurodytus
supaprastintus pirkimus - ir Viesujii pirkinui [statymo 7 straipsnio 3 dalies reikalavimais).
Perkancioji organizacija, atlikdama neskelbiama^ pirkima^, kai pateikti pasiulyma^ kvieciamas tik
vienas tiekejas, neprivalo vadovautis Viesujii pirkimi^ j_statymo 24 straipsnio 2 dalies 5, 6, 7, 8, 9,
13, 14, 23 punktii, 3, 5 ir 6 dalii^ reikalavimais, jeigu mano, kad tokia informacija yra nereikalinga.

II. PIRKIMIJ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

14. Pirkimas gali buti pradetas, jei yra patvirtinta viesojo pirkimo uzduotis (2 priedas).
15. Supaprastintus pirkimus vykdo komisija, isskyrus mazos vertes pirkimus, kurii^

numatomos sudaryti sutarties verte virsija 30 tukst. Lt (be pridetines vertes mokescio).
16. Mazos vertes pirkimus, kuriii numatomos sudaryti sutarties verte nevirsija 30 tukst. Lt

(be pridetines vertes mokescio), atlieka pirkimu_ organizatoriai, jei direktorius nenusprendzia kitaip.
17. Komisija ir pirkimij organizatoriai turi teis§ kviestis ekspertus.
18. Kiekvienas komisijos pirmininkas, komisijos pirmininko pavaduotojas, komisijos narys,

pirkimq organizatorius ir ekspertas gali atlikti pirkimo proceduras tik pries tai pasiras^s
nesaliskumo deklaracij^(3 priedas) ir konfidencialumo pasizadejima^(4 priedas).

19. Perkanciajai organizacijai ir tiekejams bendraujant tarpusavyje ir keiciantis informacija
duomenys turi buti perduodami taip, kad butu^ uztikrinamas jii vientisumas, issaugomas pasiulymij
konfidencialumas. Taip pat butina uztikrinti, kad perkancioji organizacija su pasiulymx^ turiniu
galetu^ susipazinti tik pasibaigus nustatytam j\ pateikimo terminui. Sis reikalavimas netaikomas
atliekant mazos vertes pirkimus.

III. TIEKEjy KVALIFIKACIJA

20. Parinkdama tiekeja^, perkancioji organizacija, vadovaudamasi Viesujii pirkim^. [statymo
32-38 straipsniuose nustatytais reikalavimais ir atsizvelgdama [ Tiekejij kvalifikacijos vertinimo



metodines rekomendacijas, patvirtintas Viesiyii pirkimii tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d.
[sakymu Nr. IS-100, isitikina, ar tiekejas bus pajegus [vykdyti pirkimo sutart[.

21. Tiekejii kvalifikacijos neprivaloma tikrinti, kai:
21.1. jau vykdytame supaprastintame pirkime visi gauti pasiulymai neatitiko pirkimo

dokumentii reikalavimij arba buvo pasiulytos per dideles perkanciajai organizacijai nepriimtinos
kainos, o pirkimo sajygos is esmes nekeiciamos ir (neskelbiama_ pirkima_ kvieciami visi pasiulymus
pateike^ tiekejai, atitinkantys perkanciosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos
reikalavimus;

21.2. del techniniit priezasciik meninio kurinio sukurimo arba jsigijimo ar del objektyviij
aplinkybiu_, patently kit^ intelektines nuosavybes teisiu^ ar kitq isimtinii^ teisiij apsaugos tik
konkretus tiekejas gali patiekti reikalingas prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nera jokios
kitos alternatyvos;

21.3. kai perkancioji organizacija pagal ankstesnf pirkimo sutart; is kokio nors tiekejo pirko
prekiij arba paslaugii ir nustate, kad is jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu poziuriu derinant su
jau turimomis prekemis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvus, is
esmes nesikeicia prekiij ar paslaugi^ kainos ir kitos sajygos, o alternatyvus pirkimai del techninio
nesuderinamumo su ankstesniaisiais butq nepriimtini, nes perkanciajai organizacijai [sigijus
skirtingij techniniu_ charakteristikii prekiit ar paslaugn, ji negaletii naudotis anksciau pirktomis
prekemis ar paslaugomis ar patirtu. dideliu. nuostoliii;

21.4. prekiiibirzoje perkamos kotiruojamos prekes;
21.5. perkami muziejii eksponatai, archyvii ir biblioteku^ dokumentai, prenumeruojami

laikrasciai ir/ar zurnalai;
21.6. ypac palankiomis sajygomis perkama is bankrutuojanciii, likviduojamit

restrukturizuojamii ar sustabdziusiu. veikla^ukio subjekti};
21.7. perkamos licencijos naudotis biblioteku^ dokumentais ar duomenq (informacinemis)

bazemis;
21.8. del aplinkybrq, kuri^ nebuvo galima numatyti, paaiskeja, kad yra reikalingi papildomi

darbai arba paslaugos, kurie nebuvo jrasyti i sudaryta^ pirkimo sutarti, taciau be kurii| negalima
uzbaigti pirkimo sutarties vykdymo;

21.9. perkamos eksperti^ komisijij, komiteti^, tarybu^ kurii^ sudarymo tvarka^ nustato Lietuvos
Respublikos [statymai, nariu_ teikiamos nematerialaus pobudzio (intelektines) paslaugos;

21.10. perkamos literatures, mokslo ir meno kuriniii autoriij, atlikejij ar j^ kolektyvo
paslaugos, taip pat mokslo, kulturos ir meno sriciu. projektu. vertinimo paslaugos;

21.11. perkama apklausos budu;
21.12. numatomos sudaryti pirkimo sutarties verte yra mazesne kaip 50 tukst. Lt (be

pridetines vertes mokescio).

IV. TECHNINE SPECIFIKACIJA

22. Perkancioji organizacija, atlikdama supaprastintus viesuosius pirkimus (isskyrus mazos
vertes pirkimus), technin^ specifikacij^ rengia vadovaudamasi Viesujii pirkimq [statymo 25
straipsnyje nustatytais reikalavimais. Perkancioji organizacija, atlikdama mazos vertes pirkimus,
gali nesivadovauti Viesujii pirkimq [statymo 25 straipsnyje nustatytais reikalavimais, taciau bet
kuriuo atveju ji turi uztikrinti Viesuju. pirkimu^ [statymo 3 straipsnyje nurodytu. princip^ laikyma^si.

V. VOKV SU PASIULYMAIS ATPLESIMO (SUSIPAZINIMO SU ELEKTRONINIAIS
PASIULYMAIS) PROCEDURA

23. Visus gautus vokus su pasiulymais, isskyrus elektroninemis priemonemis gautus
pasiulymus, registruoja perkanciosios organizacijos pirkimo organizatorius.

24. Ant gauto voko su pasiulymu, i§skyrus mazos vertes pirkimus, uzrasomas:
24.1. konkreciam pirkimui gauto voko eiles numeris;



24.2. voko su pasiulymu gavimo diena, valanda ir minute.
25. Vokai su pasiulymais, kai pirkima^ atlieka komisija, atplesiami komisijos posedyje

vykstancioje vokij su pasiulymais atplesimo proceduroje. Voki^ su pasiulymais atplesimo procedura
vyksta pirkimo dokumentuose nurodytoje vietoje, nurodyta^ dienq, valandq. ir minute^ Vokij su
pasiulymais atplesimo procedures diena ir valanda turi sutapti su pasiulymi^ pateikimo termino
pabaiga. Pradinis susipazinimas su elektroninemis priemonemis gautais pasiulymais pagal sias
taisykles yra prilyginamas voki^ atplesimui.

26. Tuo atveju, kai prisijungimas prie elektroniniij prietaisij^ nepavyksta del elektros tiekimo,
interneto rysio sutrikimij, kompiuterio gedimu^ ar kiti^ objektyviit aplinkybiq, ir elektroninemis
priemonemis pateiktas pasiulymas lieka neatidarytas ar nespejama paskelbti reikalaujamos
informacijos, bandymas prisijungti yra fiksuojamas komisijos posedzio protokole, o susipazinimas
su siais pasiulymais atidedamas iki problemos issprendimo (jei problema yra ilgalaike, posedis gali
buti atidetas ir kitai dienai). Issprendus problem^ del prisijungimo prie elektroniniij prietaisii, voki^
su pasiulymais atplesimo posedis t^siamas.

27. Vokus atplesia vienas is komisijos narii^.
28. Atplesus voka^ pasiulymo paskutinio lapo antrojoje puseje pasiraso posedyje

dalyvaujantys komisijos nariai. Si nuostata netaikoma elektroninemis priemonemis gautiems
pasiulymams ar perkant apklausos btidu.

29. Vokij su pasiulymais atplesimo metu skelbiama:
29.1. dalyvio pavadinimas;
29.2. pasiulyme nurodyta pirkimo, o jei pirkimas skaidomas ( dalis, tai kiekvienos pirkimo

dalies kaina;
29.3. pranesama, ar yra pateiktas pasiulymo galiojimo uztikrinimo dokumentas (jei jo

reikalaujama);
29.4. jei pirkimas atliekamas nenaudojant elektronini^ priemoniii - ar pateiktas pasiulymas

yra susiutas, sunumeruotas ir paskutiniojo lapo antroje puseje patvirtintas tiekejo ar jo igalioto
asmens parasu, isskyrus mazos vertes pirkimus;

29.5. jei pirkimas atliekamas nenaudojant elektroniniij priemoniii - ar nurodytas igalioto
asmens vardas, pavarde, pareigos ir pasiulymq. sudaranciii lapij skaicius, isskyrus mazos vertes
pirkimus.

30. Jeigu perkancioji organizacija pasiulymus vertina pagal ekonomiskai naudingiausio
pasiulymo vertinimo kriterijii, vokai su pasiulymais, isskyrus mazos vertes pirkimus, turi buti
atplesiami dviejuose komisijos posedziuose. Pirmame posedyje atplesiami tik tie vokai, kuriuose
yra pateikti techniniai pasiulymo duomenys ir kita informacija bei dokumentai, antrame posedyje -
vokai, kuriuose nurodytos kainos. Antras posedis gali jvykti tik tada, kai perkancioji organizacija
patikrina, ar dalyviij kvalifikacija ir pateiktij pasiulymij techniniai duomenys atitinka pirkimo
dokumentuose keliamus reikalavimus, ir pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus
[vertina pasiulyrmj techninius duomenis, o siij taisyklii^ nustatytais atvejais - ir dalyvii^
kvalifikacija^. Apie sio patikrinimo ir (vertinimo rezultatus perkancioji organizacija privalo rastu
pranesti visiems dalyviams, kartu nurodyti antro vokij^ su pasiulymais atplesimo posedzio laika^ ir
vieta .̂ Jeigu perkancioji organizacija, patikrinusi ir [vertinusi pirmame voke tiekejo pateiktus
duomenis, atmeta jo pasiulyma^, neatplestas vokas su pasiulyta kaina saugomas kartu su kitais
dalyvio pateiktais dokumentais Viesujii pirkimi^ [statymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

31. Vokii su pasiulymais atplesimo metu, kai pasiulymii vertinimo kriterijus yra
ekonomiskai naudingiausias pasiulymas, skelbiama:

31.1. atplesiant vokus, kuriuose yra techniniai pasiulymo duomenys:
31.1.1. dalyvio pavadinimas;
31.1.2. pagrindines technines pasiulymo charakteristikos;
31.1.3. ar yra pateiktas pasiulymo galiojimo uztikrinimo dokumentas (jei jo reikalaujama);
31.1.4. jei pirkimas atliekamas nenaudojant elektroniniq priemonin - ar pateiktas

pasiulymas yra susiutas, sunumeruotas ir paskutiniojo lapo antroje puseje patvirtintas tiekejo ar jo
[galioto asmens parasu, isskyrus mazos vertes pirkimus;



31.1.5. jei pirkimas atliekamas nenaudojant elektroniniii priemoniii - ar nurodytas igalioto
asmens vardas, pavarde, pareigos ir pasiulyma^ sudaranciii lapi^ skaicius, isskyrus mazos vertes
pirkimus;

31.2. atplesiant vokus su pasiulymais, kuriuose yra nurodytos kainos, skelbiamas dalyvio
pavadinimas, pasiulymo kaina, o jei pirkimas skaidomas ( dalis, tai kiekvienos pirkimo dalies kaina.

32. Tuo atveju, kai pasiulymo kaina, isreiksta skaiciais, neatitinka kainos, nurodytos
zodziais, teisinga laikoma kaina, nurodyta zodziais.

33. Vokii su pasiulymais atplesimo, pasiulym^ nagrinejimo, palyginimo ir vertinimo
proceduras komisija ir pirkimii organizatoriai atlieka pasiulymus pateikusiems tiekejams
nedalyvaujant.

VI. PASIULYMV VERTINIMAS IR PALYGINIMAS

34. Perkancioji organizacija gali prasyti, kad dalyviai paaiskintxj savo pasiulymus, taciau ji
negali prasyti, siulyti arba leisti pakeisti pasiulymo esmes - pakeisti kaina_ arba padaryti kitij
pakeitimik del kuriq pirkimo dokumentq reikalavimn neatitinkantis pasiulymas taptit atitinkantis
pirkimo dokumentij reikalavimus. Perkancioji organizacija, pasiulymij vertinimo metu radusi
pasiulyme nurodytos kainos apskaiciavimo klaidii, privalo paprasyti dalyvii^ per jos nurodyta^
terming istaisyti pasiulyme pastebetas aritmetines klaidas, nekeiciant vokxt su pasiulymais atplesimo
posedzio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiulyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis
neturi teises atsisakyti kainos sudedamujii daliii arba papildyti kaina^ naujomis dalimis. Tuo atveju,
jei perkancioji organizacija derasi su visais pasiulymus pateikusiais dalyviais del kainos ir
pasiulymo sajygij, negalima keisti sudereto rezultato, uzfiksuoto derybi^ protokoluose ar po derybij
pateiktuose galutiniuose pasiulymuose.

35. Perkancioji organizacijapasiulyma^turi atmesti, jeigu:
35.1. pasiulyma, pateik?s dalyvis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytij minimaliit

kvalifikacijos reikalavimvt arba perkanciosios organizacijos prasymu nepatikslino pateiktq netiksliii
ar neissamiq duomenq apie savo kvalifikacijaj

35.2. pasiulymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytij reikalavimij;
35.3. dalyvis per perkanciosios organizacijos nurodyta^termingneistaiso aritmetiniij klaidij ir

(ar) nepaaiskina pasiulymo;
35.4. visq dalyviij, kuriq pasiiilymai neatmesti del kiti^ priezasciu^, buvo pasiulytos per

dideles, perkanciajai organizacijai nepriimtinos kainos;
35.5. dalyvis per jos nustatyta^ terming, kaip nurodyta Viesujii pirkimi^ [statymo 28 straipsnio

10 dalyje, nepatikslino, nepapilde ar nepateike pirkimo dokumentuose nurodyuj kartu su pasiulymu
teikiamq dokumentu; igaliojimo asmeniui pasirasyti pasiulyma^ jungtines veiklos sutarties,
pasiulymo galiojimo uztikrinima^patvirtinancio dokumento;

35.6. pateiktame pasiulyme nurodyta kaina yra nejprastai maza ir perkanciajai organizacijai
pareikalavus dalyvis nepateikia tinkamii neiprastai mazos kainos (derybu^ atveju - galutines kainos)
pagiistumo irodymn.

36. Perkancioji organizacija pasiulymus vertina remdamasi vienu is sii^ kriterijii:
36.1. ekonomiskai naudingiausio pasiulymo. Ekonomiskai naudingiausias pasiulymas

isrenkamas pagal perkanciosios organizacijos nustatytus, su pirkimo objektu susijusius kriterijus.
Tokie kriterijai, be kainos, paprastai yra kokybes, techniniij privalumij, estetinii^ ir funkcinii^
charakteristikij, aplinkosaugos charakteristikii, eksploatavimo islaidi^, veiksmingumo, garantinio
aptarnavimo ir technines pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba uzbaigimo laiko
kriterijai. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties [vykdymo kokybe priklauso nuo uz pirkimo sutarties
[vykdyma^ atsakingij darbuotojij kompetencijos, isrenkant ekonomiskai naudingiausia^ pasiulyma^
taip pat gali buti vertinama darbuotojij kvalifikacija ir patirtis;

36.2. maziausios kainos;
36.3. vykdant projekto konkursa^ ar perkant meno, kulturos paslaugas, pateikti pasiulymai

gali buti vertinami pagal perkanciosios organizacijos nustatytus, su pirkimo objektu susijusius



kriterijus, kurie nebutinai turi remtis maziausia kaina ar ekonomiskai naudingiausio pasiulymo
vertinimo kriterijumi.

37. Perkancioji organizacija, noredama priimti sprendmia^ sudaryti pirkimo sutart[, turi pagal
pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarka^ nedelsdama ivertinti pateiktus
dalyvixj pasiulymus, Viesujij pirkirm^ [statymo 32 straipsnio 8 dalyje nustatytu atveju patikrinti
dalyvio, kurio pasiulymas pagal vertinimo rezultatus gali buti pripazintas laimejusiu, atitikti
minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nustatyti pasiulynuj eil? (isskyrus atvejus, kai
pasiulyma^ pateikti kvieciamas tik vienas tiekejas arba pasiulyma^ pateikia tik vienas dalyvis) ir
laimejus; pasiulymq.. Pasiulymij eile nustatoma ekonominio naudingumo mazejimo arba kaini^
didejimo tvarka. Tais atvejais, kai taikomas ekonomiskai naudingiausio pasiulymo vertinimo
kriterijus ir kelii^ dalyvii^ pasiulym^ ekonominis naudingumas yra vienodas arba kai pasiulyrmi
vertinimo kriterijus yra pasiulyta maziausia kaina ir keli pasiulymai pateikiami vienodomis
kainomis, sudarant pasiulymi^ eil§ pirmesnis [ siâ  eil? irasomas dalyvis, kurio vokas su pasiulymais
iregistruotas ar pasiulymas elektroninemis priemonemis pateiktas anksciausiai.

38. Perkancioji organizacija suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams,
isskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo sutarties verte yra mazesne kaip 10 tukst. Lt (be
pridetines vertes mokescio), nedelsdama (ne veliau kaip per 5 darbo dienas) rastu pranesa apie
priimtq. sprendima^ sudaryti pirkimo sutarti ar preliminariaja^ sutarti arba sprendima^ del leidimo
dalyvauti dinamineje pirkimo sistemoje, pateikia Viesiyij^ pirkimq (statymo 41 straipsnio 2 dalyje
nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedures metu, santrauka^ ir
nurodo nustatyta^ pasiulymi^ eil§, laimejusi pasiulyma^, tikslij atidejimo terming. Perkancioji
organizacija taip pat turi nurodyti priezastis, del kurin buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo
sutarties ar preliminariosios sutarties, pradeti pirkima^ar dinamin? pirkimq sistemajs naujo.

VII. PIRKIMIJ BUDAI

39. Pirkimo buda^ o jei neskelbiama apie pirkima^ tai ir tiekejus, kurie bus kvieciami pateikti
pasiulymus (-aj, nustato komisija ar pirkimij organizatoriai, priklausomai nuo to, kas atlieka
pirkimq.. Supaprastintq pirkimii budai:

39.1. supaprastintas atviras konkursas;
39.2. uzdaras konkursas;
39.3. apklausa.
40. Perkancioji organizacija supaprastintus viesuosius pirkimus gali atlikti taikydama

dinamin? pirkimo si sterna^ ar elektronin; aukciona^, skelbti supaprastintq_ projekto konkursa^ taip pat
sudaryti preliminariaja^sutart[.

41. Pirkimas supaprastinto atviro konkurso budu gali buti atliekamas visais atvejais.
42. Pirkimas uzdaro konkurso budu gali buti atliekamas, kai tenkinamos abi sios sajygos:
42.1. neskelbiama apie supaprastinta^pirkimaj
42.2. pirkimas neatitinka mazos vertes pirkimq sajvokos.
43. Prekes, paslaugos ir darbai perkami apklausos budu, kai pirkimas atitinka mazos vertes

pirkimxt sajvokq..
44. Perkancioji organizacija apie supaprastinta^ viesaji pirkima^ gali neskelbti, esant bent

vienai siij taisykliq 45^19 punktuose nurodytai sa^lygai.
45. Neskelbiant apie pirkima^ gali buti perkamos prekes, paslaugos ar darbai, kai:
45.1. pirkimas, apie kur[ buvo skelbta, ne[vyko, nes nebuvo gauta paraiski^ ar pasiulymi^;
45.2. atliekant pirkima^ apie kur[ buvo skelbta, visi gauti pasiulymai neatitiko pirkimo

dokumentu_ reikalavimii arba buvo pasiulytos per dideles, perkanciajai organizacijai nepriimtinos
kainos, o pirkimo sajygos is esmes nekeiciamos ir [ neskelbiama^ pirkima^ kvieciami visi pasiulymus
pateik§ tiekejai, atitinkantys perkanciosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos
reikalavimus;



45.3. del ivykiik kuriij perkancioji organizacija negalejo is anksto numatyti, butina skubiai
[sigyti reikalingn prekiq, paslaugij ar darbij. Aplinkybes, kuriomis grindziama ypatinga skuba,
negali priklausyti nuo perkanciosios organizacijos;

45.4. atliekami mazos vertes prekii^ ir (ar) paslaugq pirkimai, o numatomos sudaryti pirkimo
sutarties verte yra mazesne kaip 150 tukst. Lt (be pridetines vertes mokescio);

45.5. atliekami mazes vertes darbii pirkimai, ir perkancioji organizacija zino tiekejus, kurie
vykdo su pirkimo objektu susijusia^veikla^. Jei tiekejai, kuriuos butii galima apklausti, yra nezinomi,
- apie mazos vertes darbu^ pirkima^ skelbiama Viesujn pirkimij jstatymo nustatyta tvarka;

45.6. del techniniij priezasciij, meninio kurim'o sukurimo arba (sigijimo ar del objektyviii
aplinkybiik patent^, kitq intelektines nuosavybes teisiij ar kitij isimtinin teisiii apsaugos tik
konkretus tiekejas gali patiekti reikalingas prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nera jokios
kitos alternatyvos.

46. Neskelbiant apie pirkima^gali buti perkamos prekes ir paslaugos:
46.1. kai perkancioji organizacija pagal ankstesn^ pirkimo sutart[ is tam tikro tiekejo pirko

prekhi arba paslaugii ir nustate, kad is jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu poziuriu derinant su
jau turimomis prekemis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvus, is
esmes nesikeicia prekiij ar paslaugq kainos ir kitos sajygos, o alternatyvus pirkimai del techninio
nesuderinamumo su ankstesniaisiais butu^ nepriimtini, nes perkanciajai organizacijai isigijus
skirting^ technini^ charakteristikxi prekin ar paslaugij, ji negaleti^ naudotis anksciau pirktomis
prekemis ar paslaugomis ar patirtij didelii^ nuostoliij. Jeigu papildomai perkami^ prekii^ ar paslaugi!
kaina virsija 30 procenti^ ankstesnes pirkimij kainos, turi buti atliekama ekspertize del papildomai
perkamij prekiu^ ar paslaugn technini^ charakteristiki^ suderinamumo;

46.2. prekes ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinems islaidoms skirtas lesas.
47. Neskelbiant apie pirkimajaip pat gali buti perkamos prekes, kai:
47.1. perkamos prekes gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studijvj ar techninio

tobulinimo tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengti mokslo ar tobulinimo islaidu;
47.2. prekin birzoje perkamos kotiruojamos prekes;
47.3. perkami muziejn eksponatai, archyvii ir bibliotekii dokumentai, prenumeruojami

laikrasciai ir zurnalai;
47.4. ypac palankiomis sa^lygomis perkama is bankrutuojanciii, likviduojamq ar

restrukturizuojarmiukio subjekti^;
47.5. prekes perkamos is valstybes rezervo.
48. Neskelbiant apie pirkimajaip pat gali buti perkamos paslaugos, kai:
48.1. perkamos licencijos naudotis biblioteku^ dokumentais ar duomenij (informacinemis)

bazemis;
48.2. perkamos perkanciosios organizacijos valstybes tarnautojii ir pagal darbo sutart[

dirbanciu^ darbuotojq mokymo paslaugos;
48.3. perkamos literatures, mokslo ir meno kuriniii autorii^, atlikeji^ ar jij kolektyvo

paslaugos, taip pat mokslo, kulturos ir meno srichj projekti^ vertinimo ir pretendenty gauti teises
aktii nustatyta tvarka isteigtas premijas veiklos siose srityse vertinimo paslaugos;

48.4. perkamos ekspertq komisijii, komitetij, taryb\i, kurii^ sudarymo tvark^ nustato Lietuvos
Respublikos [statymai, narii^ teikiamos nematerialaus pobudzio (intelektines) paslaugos;

48.5. perkamos mokslo ir studiji^ institucijii veiklos isorinio vertinimo, mokslo, studijij
programi^, menines veiklos, taip pat siu^ institucijij paraiski^, dokumentq, reikalingq leidimui vykdyti
studijas ir su studijomis susijusia^ veikla^ gauti, ekspertu^ vertinimo paslaugos.

49. Neskelbiant apie pirkim^taip pat gali buti perkamos paslaugos ir darbai, kai:
49.1. del aplinkybiij, kurii^ nebuvo galima numatyti, paaiskeja, kad reikia papildomn darbu^

arba paslaug^, ne[rasytii ( sudaryta^ pirkimo sutarti, taciau be kuriq negalima uzbaigti pirkimo
sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali buti sudaroma tik su tuo tiekeju, su kuriuo buvo
sudaryta pradine pirkimo sutartis, o jos ir visi^ kitij papildomai sudaryti^ pirkimo sutarciij kaina
neturi virsyti 30 procennj pradines pirkimo sutarties vertes;
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49.2. perkant is esamo tiekejo naujas paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti pagal
ankstesnQ pirkimo sutart[, su sajyga, kad ankstesniqji pirkimo sutartis buvo sudaryta skelbiant apie
pirkima^ ir kur[ skelbiant buvo atsizvelgta \j papildom\ pirkimi^ vert?, galimybe pirkti
papildomai buvo nurodyta pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tarn paciam projektui
vykdyti. Papildormi pirkimxj metu sudaromij pirkimo sutarciij trukme negali buti ilgesne kaip 3
metai skaiciuojant nuo pradines pirkimo sutarties sudarymo momento.

50. Atlikdama supaprastinta^ neskelbiama_ pirkima^ ir priemusi sprendima_ sudaryti pirkimo
sutart[, perkancioji organizacija Viesujii pirkimii istatymo nustatyta tvarka gali paskelbti
informacini pranesima^ o kai atliekamas Viesujii pirkimij [statymo 2 priedelio B paslaugq sarase
nurodytij paslaugij pirkimas ir kai pirkimo verte yra ne mazesne, negu nustatyta tarptautinio pirkimo
vertes riba, - pranesima^ del savanorisko ex ante skaidrumo.

VIII. SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS

51. Supaprastintas atviras konkursas vykdomas siais etapais:
51.1. skelbiama apie pirkima^ (Sk-1 tipine forma). Perkancioji organizacija skelbimuose

esancios informacijos veliau papildomai gali neteikti;
51.2. kartu su skelbimu apie supaprastinta^ pirkima^ skelbiami pirkimo dokumentai;
51.3. priimami ir registruojami vokai su pasiulymais, isskyrus Centrines viesujij pirkimij

informacines sistemos priemonemis gautus elektroninius pasiulymus;
51.4. atliekama vokij su pasiulymais atplesimo (susipazinimo su elektroniniais pasiulymais)

procedura;
51.5. komisija priima sprendimq. del kiekvieno dalyvio kvalifikacijos duomemj ir

kiekvienam is jij nedelsdama, bet ne veliau kaip per 3 darbo dienas, rastu pranesa apie sio
patikrinimo rezultatus, pagrisdama priimtus sprendimus (jei tikrinama dalyvin kvalifikacija);

51.6. komisija priima sprendima^ del kiekvieno neatmesto pasiulymo atitikties pirkimo
dokumenti^ reikalavimams;

51.7. komisija nustato pasiulymij eil§ (-es) ir laimejusi (-ius) pasiulyma^(-us);
51.8. komisija priimama sprendimq. sudaryti pirkimo sutarti (-is);
51.9. suinteresuotiems dalyviams, isskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo sutarties verte

yra mazesne kaip 10 tukst. Lt (be pridetines vertes mokescio), nedelsiant (ne veliau kaip per 5
darbo dienas) rastu pranesama apie priimta^ sprendimq. sudaryti pirkimo sutarti ar preliminariaja^
sutarti, pateikiama Viesiyi^ pirkimu_ istatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos
informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedures metu, santrauka ir nurodoma nustatyta
pasiulymii eile, laimej^s pasiulymas, tikslus atidejimo terminas;

51.10. sudaroma pirkimo sutartis.
52. Perkancioji organizacija privalo paskelbti apie kiekviena^ pirkima^ atliekama^

supaprastinto atviro konkurso budu. Skelbimus apie supaprastintus pirkimus (Sk-1 forma)
perkancioji organizacija privalo pateikti Viesujij pirkimi^ tarnybai.

53. Perkancioji organizacija, skelbdama apie supaprastintq_ pirkima^ privalo nustatyti
pakankama^ pasiulymi^ pateikimo terming kuris negali buti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo
skelbimo apie pirkima^paskelbimo Centrineje viesujn pirkimi^ informacineje sistemoje dienos.

54. Pirkimo dokumentuose turi buti:
54.1. tiekejn kvalifikacijos reikalavimai, tarp ji^ ir reikalavimai atskiriems bendra^ pasiulymq.

pateikiantiems tiekejams, jei bus tikrinama tiekeji^ kvalifikacija;
54.2. tiekejij kvalifikacija^ patvirtinancii^ dokumentq saj-asas ir informacija, kad Viesujij

pirkimii [statymo 32 straipsnio 8 dalyje nurodytu atveju turi buti pateikiama pirkimo dokumentuose
nurodytu_ minimaliu_ kvalifikaciniij reikalavimii atitikties deklaracija, jei bus tikrinama tiekejq
kvalifikacija;

54.3. prekiii, paslaugij ar darbij pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekemis teiktinij paslaugn
pobudis, prekiij tiekimo, paslaugu_ teikimo ar darbu^ atlikimo terminal;

54.4. technine specifikacija;



54.5. pasiulymij vertinimo kriterijai ir sajygos;
54.6. perkanciosios organizacijos siulomos salims pasirasyti pirkimo sutarties sajygos pagal

Viesujij pirkimii jstatymo 18 straipsnio 6 dalles reikalavimus, taip pat pirkimo sutarties projektas,
jeigu jis yra parengtas;

54.7. pasiulynuj galiojimo uztikrinimo, jei reikalaujama, ir pirkimo sutarties ivykdymo
uztikrinimo reikalavimai;

54.8. pasiulymii pateikimo terminas, vieta ir budas, [skaitant informacija^ ar pasiulymas
pateikiamas elektroninemis priemonemis. Elektroninemis priemonemis teikiami pasiulymai privalo
buti pasirasyti saugiu elektroniniu parasu, atitinkanciu teises aktij reikalavimus;

54.9. informacija apie atidejimo termino taikyma^ gincu_nagrinejimo tvarkaj
54.10. energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai ir (ar) kriterijai

Lietuvos Respublikos Vyriausybes ar jos igaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka;
54.11. reikalavimas, kad dalyvis savo pasiulyme nurodynj, kokius subrangovus, subtiekejus

ar subteikejus jis ketina pasitelkti, ir gali buti reikalaujama, kad dalyvis savo pasiulyme nurodytii,
kokiai pirkimo daliai jis ketina pasitelkti subrangovus, subtiekejus ar subteikejus. Jeigu darbu^
pirkimo sutarciai vykdyti pasitelkiami subrangovai, pagrindinius darbus, kuriuos nustato
perkancioji organizacija, privalo atlikti tiekejas. Toks nurodymas nekeicia pagrindinio tiekejo
atsakomybes del numatomos sudaryti pirkimo sutarties jyykdymo.

55. Pirkimo dokumentuose gali buti:
55.1. pasiulyimt rengimo reikalavimai;
55.2. informacija, ar leidziama pateikti alternatyvius pasiulymus, siu_ pasiulymi!

reikalavimai;
55.3. informacija, ar leidziama pateikti pasiulymus parduoti tik dal[ prekiij, darbij ar

paslaugn, sios dalies (daliuj apibudinimas. Jeigu pirkimo dokumentuose nenurodyta, kelioms
pirkimo objekto dalims tas pats tiekejas gali teikti pasiulymus, laikoma, kad tas pats tiekejas gali
teikti pasiulymus visoms pirkimo dalims. Perkancioji organizacija, skaidydama pirkimo objekta. [
dalis, turi uztikrinti konkurencijq. ir nediskriminuoti tiekejuj

55.4. informacija, kaip turi buti apskaiciuota ir isreiksta pasiulymuose nurodoma kaina. {
kaina^turi buti [skaityti visi mokesciai;

55.5. budai, kuriais tiekejai gali prasyti pirkimo dokumentu_ paaiskinimu., taip pat budai,
kuriais perkancioji organizacija savo iniciatyva gali paaiskinti (patikslinti) pirkimo dokumentus;

55.6. data, iki kadaturi galioti pasiulymas, arba laikotarpis, kur[turi galioti pasiulymas;
55.7. voku^ su pasiulymais atplesimo arba susipazinimo su elektroniniais pasiulymais vieta,

data, valanda ir minute;
55.8. vokij su pasiulymais atplesimo arba susipazinimo su elektroniniais pasiulymais ir

pasiulymn nagrinejimo procedures;
55.9. informacija, kad pasiulymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais. Jeigu

pasiulymuose kainos nurodytos uzsienio valiuta, jos bus perskaiciuojamos litais pagal Lietuvos
banko nustatyta^ ir paskelbta^ lito ir uzsienio valiutos santyk[ paskutin? pasiulymii pateikimo termino
dienaj

55.10. perkanciosios organizacijos valstybes tarnautojn ar darbuotojii arba komisijos narii^
(vieno ar keliii), kurie igalioti palaikyti tiesiogini rysi su tiekejais ir gauti is jvj (ne tarpininkuj
pranesimus, susijusius su pirkimu, proceduromis, vardai, pavardes, adresai, telefonij ir faksu^
numeriai;

55.11. kiti Viesiyu^ pirkim\ tarnybos pagal Viesuji^ pirkimii [statyma^ ir kitus viesuosius
pirkimus reglamentuojancius teises aktus nustatyti reikalavimai;

55.12. informacija apie numatoma^ skelbti pranesima^del savanorisko ex ante skaidrumo.
56. Nepazeisdama viesujn pirkimii principu, komisija turi teis? deretis del pasiulymij kainos

(kai taikomas maziausios kainos pasiulymij vertinimo kriterijus) ar del pasiulymii kainos ir
galutiniij techniniit duomenu^ (kai taikomas ekonomiskai naudingiausio pasiulymo vertinimo
kriterijus) su dalyviais, kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (kai
tikrinama kvalifikacija) ir kuriu. pasiulymai atitinka keliamus reikalavimus. Derybos turi buti
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protokoluojamos. Derybij protokola^ pasiraso komisijos pirmininkas ir dalyvio, su kuriuo buvo
deretasi, igaliotas atstovas. Po derybij. procedures pasiulymai, kuriuose nurodytos galutines dalyviij
siulomos kainos, taip pat galutiniai techniniai duomenys, kurie vertinami pagal ekonomiskai
naudingiausio pasiulymo vertinimo kriterijus, turi buti pateikiami uzklijuotuose vokuose, isskyrus
atvejus, jei derybos buvo vykdomos tik su vieninteliu dalyviu.

IX. UZDARAS KONKURSAS

57. Uzdaras konkursas atliekamas rastu.
58. Perkant uzdaro konkurso budu tiekejai (-as) savo pasiulymus privalo pateikti rastu.
59. Pirkimus uzdaro konkurso budu atlieka komisija.
60. Uzdaras konkursas atliekamas siais etapais:
60.1. pirkima^ inicijav^s perkanciosios organizacijos padalinys rastu tiekejit praso pateikti

pasiulymus;
60.2. priimami ir registruojami vokai su pasiulymais, isskyrus Centrines viesuju^ pirkimn

informacines sistemos priemonemis gautus elektroninius pasiulymus;
60.3. atliekama vok\± su pasiulymais atplesimo (susipazinimo su elektroniniais pasiulymais)

procedure;
60.4. komisija priima sprendima^ del kiekvieno dalyvio kvalifikacijos duomeni^ ir

kiekvienam is ji£ nedelsdama, bet ne veliau kaip per 3 darbo dienas, rastu pranesa apie sio
patikrinimo rezultatus, pagrjsdama priimtus sprendimus (jei tikrinama dalyvii^ kvalifikacija);

60.5. komisija priima sprendima^ del kiekvieno neatmesto pasiulymo atitikties pirkimo
dokumenti^ reikalavimams;

60.6. komisija nustato pasiulymii eil? (-es) ir laimejus[ (-ius) pasiulym%(-us);
60.7. komisija priimama sprendima^ sudaryti pirkimo sutart[ (-is);
60.8. suinteresuotiems dalyviams, isskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo sutarties verte

yra mazesne kaip 10 tukst. Lt (be pridetines vertes mokescio), nedelsiant (ne veliau kaip per 5
darbo dienas) rastu pranesama apie priimta^ sprendima^ sudaryti pirkimo sutartj ar preliminariaj^
sutarti, pateikiama Viesujii pirkirnvj [statymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos
informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo proceduros metu, santrauka ir nurodoma nustatyta
pasiulymii eile, laimej^s pasiulymas, tikslus atidejimo terminas;

60.9. sudaroma pirkimo sutartis.
61. Perkancioji organizacija kviecia ne maziau kaip 3 jos pasirinktus tiekejus pateikti

pasiulymus.
62. Kviesti viena^tiekeja^ pateikti pasiulymq. galima, jeigu:
62.1. del to paties objekto supaprastintame atvirame konkurse nebuvo gauta pasiulymii;
62.2. del techninii^ priezascixj, meninio kurinio sukurimo arba [sigijimo ar del objektyviij

aplinkybiij, patent^, kitij intelektines nuosavybes teis^ ar kitij isimtiniii teisiu^ apsaugos tik
konkretus tiekejas gali patiekti reikalingas prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nera jokios
kitos alternatyvos;

62.3. del [vykiij, kurixj perkancioji organizacija negalejo is anksto numatyti, butina skubiai
(sigyti reikaling^ prekii^, paslaugq ar darbij. Aplinkybes, kuriomis grindziama ypatinga skuba,
negali priklausyti nuo perkanciosios organizacijos;

62.4. perkancioji organizacija pagal ankstesn^ pirkimo sutart[ is kokio nors tiekejo pirko
preki^ arba paslaugij ir nustate, kad is jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu poziuriu derinant su
jau turimomis prekemis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvus,
nesikeicia prekiq ar paslaugq kainos ir kitos sajygos. Tokiij papildomn pirkirmj bendra verte neturi
virsyti 30 procent\ pradines pirkimo sutarties vertes;

62.5. del aplinkybii^ kuriij nebuvo galima numatyti, paaiskeja, kad reikalingi papildomi
darbai arba paslaugos, kurie nebuvo [rasyti [ sudaryta^ pirkimo sutart[, taciau be kuriij negalima
uzbaigti pirkimo sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali buti sudaroma tik su tuo tiekeju, su
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kuriuo buvo sudaryta pradine pirkimo sutartis, o jos ir visij kitij papildomai sudarytq sutarcii^ kaina
neturi virsyti 30 procentq pradines pirkimo sutarties vertes;

62.6. ypac palankiomis sajygomis perkama is bankrutuojanciu_, likviduojarmi ar
restrukturizuojamiiukio subjektuj

62.7. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenii
(informacinemis) bazemis;

62.8. perkamos ekspertii komisijit, komitetii, tarybij, kuriij sudarymo tvarka^ nustato Lietuvos
Respublikos [statymai, nariij teikiamos nematerialaus pobudzio (intelektines) paslaugos;

62.9. numatomos sudaryti pirkimo sutarties verte yra mazesne kaip 30 tukst. Lt (be
pridetines vertes mokescio).

63. Pirkimo dokumentuose privalo buti sin taisykliij 54 punkte nurodyta informacija ir gali
buti pateikta tik ta sin taisykliij 55 punkte nurodyta kita informacija, kuri reikalinga pirkimui atlikti.
Tuo atveju, kai pateikti pasiulyma^ kvieciamas tik vienas tiekejas, perkancioji organizacija pirkimo
dokumentuose neprivalo vadovautis siu^ taisyklixj 54 punkto reikalavimais, jeigu mano, kad tokia
informacija yra nereikalinga. Elektroninemis priemonemis teikiamus pasiulymus privaloma
reikalauti pasirasyti saugiu elektroniniu parasu, atitinkanciu teises aktii reikalavimus.

64. Uzdaro konkurso pasiulymii pateikimo terminas neturi pazeisti protingumo princip^.
65. Nepazeisdama viesujij pirkim^ principij komisija turi teis? deretis del pasiulymij kainos

(kai taikomas maziausios kainos pasiulymq vertinimo kriterijus) ar del pasiulymq kainos ir
galutiniu_ techniniii duomenij (kai taikomas ekonomiskai naudingiausio pasiulymo vertinimo
kriterijus) su dalyviais, kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (kai
tikrinama kvalifikacija) ir kurii^ pasiulymai atitinka keliamus reikalavimus. Derybos turi buti
protokoluojamos. Derybi^ protokolq. pasiraso komisijos pirmininkas ir dalyvio, su kuriuo buvo
deretasi, Igaliotas atstovas. Po derybij proceduros pasiulymai, kuriuose nurodytos galutines dalyviii
siulomos kainos, taip pat galutiniai techniniai duomenys, kurie vertinami pagal ekonomiskai
naudingiausio pasiulymo vertinimo kriterijus, turi buti pateikiami uzklijuotuose vokuose, isskyrus
atvejus, jei derybos buvo vykdomos tik su vieninteliu dalyviu.

X. APKLAUSA

66. Apklausa atliekama rastu arba zodziu. Tame paciame pirkime tiekejai apklausiami ta
pacia forma.

67. Apklausa rastu gali buti atliekama visais atvejais. Apklausa zodziu gali buti atliekama,
jei:

67.1. numatomos sudaryti pirkimo sutarties verte yra mazesne kaip 10 tukst. Lt (be
pridetines vertes mokescio);

67.2. perkama esant ypatingoms aplinkybems: avarijai, stichinei nelaimei, epidemijai ir
kitokiam nenugalimos jegos poveikiui, kai del skubos netikslinga gauti pasiulymij rastu.

68. Apklausa atliekama siais etapais:
68.1. pirkimij organizatoriai atlieka tiekejij apklausa^ arba paskelbia skelbima^ apie

supaprastinta^ mazos vertes pirkima^ (Sk-6 tipine forma);
68.2. nustatoma pasiulymii eile (isskyrus atvejus, kai pasiulyma^ pateikti kvieciamas tik

vienas tiekejas arba pasiulyma^ pateikia tik vienas dalyvis) ir laimeje_s pasiulymas, priimamas
sprendimas sudaryti pirkimo sutarti. Pirkimii organizatoriai siuos sprendimus [formina apklausos
pazymoje (zr. 1 priedaj, kuria^patvirtinaparasais.

68.3. suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, isskyrus atvejus, kai
supaprastinto pirkimo sutarties verte yra mazesne kaip 10 tukst. Lt (be pridetines vertes mokescio),
nedelsiant (ne veliau kaip per 5 darbo dienas) rastu pranesama apie priimta^ sprendima^ sudaryti
pirkimo sutarti ar preliminariaja^ sutarti, pateikiama Viesujii pirkimi^ [statymo 41 straipsnio 2 dalyje
nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo proceduros metu, santrauka ir
nurodoma nustatyta pasiulymu_ eile, laimej^s pasiulymas, tikslus atidejimo terminas;

68.4. sudaroma pirkimo sutartis.
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69. Perkancioji organizacija kviecia ne maziau kaip 3 jos pasirinktus tiekejus pateikti
pasiulymus.

70. Kviesti viena^tiekeja^ pateikti pasiulyma^ galima, jeigu:
70.1. del techniniij. priezasci% meninio kurinio sukurimo arba isigijimo ar del objektyviij

aplinkybiii, patently kitq intelektines nuosavybes teisui ar kitij isimtiniii teisiu^ apsaugos tik
konkretus tiekejas gali patiekti reikalingas prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nera jokios
kitos alternatyvos;

70.2. del [vykiq, kurii| perkancioji organizacija negalejo is anksto numatyti, butina skubiai
isigyti reikalingn prekiij, paslaugij ar darbij.. Aplinkybes, kuriomis grindziama ypatinga skuba,
negali priklausyti nuo perkanciosios organizacijos;

70.3. perkancioji organizacija pagal ankstesne^ pirkimo sutarti is kokio nors tiekejo pirko
prekrq arba paslaugu^ ir nustate, kad is jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu poziuriu derinant su
jau turimomis prekemis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvus,
nesikeicia prekiij ar paslaugit kainos ir kitos sajygos. Tokrq papildormj pirkimij bendra verte neturi
virsyti 30 procentij pradines pirkimo sutarties vertes;

70.4. del aplinkybiq, kurin nebuvo galirna numatyti, paaiskeja, kad reikalingi papildomi
darbai arba paslaugos, kurie nebuvo irasyti [ sudaryta^ pirkimo sutarti, taciau be kurrq negalima
uzbaigti pirkimo sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali buti sudaroma tik su tuo tiekeju, su
kuriuo buvo sudaryta pradine pirkimo sutartis, o jos ir visq kiti^ papildomai sudarytu_ sutarciii kaina
neturi virsyti 30 procentij pradines pirkimo sutarties vertes;

70.5. ypac palankiomis sajygomis perkama is bankrutuojanciii, likviduojamij ar
restrukturizuojamiiukio subjektii;

70.6. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomeni^
(informacinemis) bazemis;

70.7. perkamos eksperti^ komisijii, komitetij, tarybi^, kurii^ sudarymo tvarka^ nustato Lietuvos
Respublikos [statymai, nariu^ teikiamos nematerialaus pobudzio (intelektines) paslaugos;

70.8. numatomos sudaryti pirkimo sutarties verte yra mazesne kaip 30 tukst. Lt (be
pridetines vertes mokescio);

70.9. pirkimas atliekamas vadovaujantis Viesujii pirkim^ [statymo 91 straipsnio
nuostatomis, o Centrineje viesxyu^ pirkimi^ informacineje sistemoje yra pasiskelb? maziau negu 3
Viesujij pirkimn [statymo 91 straipsnyje nurodyti tiekejai, kurie gamina perkamas prekes, teikia
perkamas paslaugas ar atlieka perkamus darbus. Siuo atveju teikti pasiulymus kvieciami visi
Viesuji^ pirkirmt [statymo 91 straipsnyje nurodyti tiekejai, kurie gamina perkamas prekes, teikia
perkamas paslaugas ar atlieka perkamus darbus.

71. Pirkimo dokumentuose gali buti pateikta tik ta siii taisykliu^ 54, 55 punktuose nurodyta
informacija, kuri reikalinga pirkimui atlikti. Perkancioji organizacija nereikalauja, kad
elektroninemis priemonemis teikiami pasiulymai buti£ pasirasyti saugiu elektroniniu parasu,
atitinkanciu teises akti| reikalavimus.

72. Perkancioji organizacija, skelbdama apie supaprastinta^ pirkima^ privalo nustatyti
pakankama^ paraisku^ ar pasiulymn pateikimo terminaj kuris negali buti trumpesnis kaip 7 darbo
dienos nuo skelbimo apie pirkimq. paskelbimo Centrineje vie§ujii pirkimi^ informacineje sistemoje
dienos. Jei apie pirkimet neskelbiama, apklausos siulymij pateikimo terminas neturi pazeisti
protingumo principij.

73. Nepazeisdami viesuju^ pirkimij principu^ pirkimij organizatoriai turi teisQ deretis su
dalyviais del pasiulymii kainos, siulomij prekiij, paslaugu^ ar darbu^ charakteristikij ir visi^ kiti^
pasiulymii sajygij. Derybos turi buti protokoluojamos, isskyrus atvejus, kai apklausa atliekama
zodziu. Derybij protokola^ pasiraso pirkirmj organizatorius ir dalyvio, su kuriuo buvo deretasi,
igaliotas atstovas.

XL KITOS PIRKIMO PROCEDUROS

74. Perkancioji organizacija pirkimams atlikti gali taikyti dinamin? pirkimo sistema^ pagal
Viesujij_ pirkimi^ [statymo 64 straipsnio 1-4, 6-10 daliij nuostatas. Pries pakviesdama tiekejus
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pateikti pasiulym^ del konkretaus pirkimo perkancioji organizacija skelbia supaprastinta^ skelbima^
apie pirkima^ dinamineje sistemoje ir kviecia visus suinteresuotus tiekejus per perkanciosios
organizacijos nustatyta^ terming pateikti orientacini pasiulyma^ pagal Viesiyii pirkimi^ jstatymo 64
straipsnio 4 dalies nuostatas. Perkancioji organizacija negali t^sti pirkimo procedure, kol ji nera
uzbaigusi visij iki nustatyto termino pabaigos gautii orientating pasiulymij vertinimo.

75. Perkancioji organizacija gali taikyti elektroninius aukcionus pagal Viesuju^ pirkimi^
[statymo 65 straipsnio 2-9 daliij nuostatas. Elektroninis aukcionas vykdomas tik Centrines viesujij
pirkirmi informacines sistemos priemonemis arba kitomis elektroninemis priemonemis, jeigu jos
atitinka Viesujiipirkimij [statymo 17 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

XII. SUPAPRASTINTAS PROJEKTO KONKURSAS

76. Supaprastintas projekto konkursas vykdomas siekiant nustatyti geriausia^ plana^ ar
projekta^ (paprastai teritoriji^ planavimo, architekturos, inzinerijos ar duomemt apdorojimo)
pateikusj tiekejq. (tiekejus), jeigu tenkinama bent viena is sin sa l̂ygii:

76.1. projekto konkursas vykdomas kaip paslaugij pirkimo dalis, kai su projekto konkurso
laimetoju numatyta sudaryti paslaugq pirkimo sutaruj

76.2. projekto konkurso laimetojaj laimetojus ar dalyvius numatyta apdovanoti prizais ar
kitaip atsilyginti uz dalyvavima^.

77. Projekti^ pateikimo terminas, nustatytas pirkimo dokumentuose, negali buti trumpesnis
kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo paskelbimo Centrineje viesiyii pirkirmj informacineje sistemoje
dienos.

78. Supaprastintas projekto konkursas vykdomas siais etapais:
78.1. skelbiama apie supaprastinta^projekto konkursaj
78.2. tiekejams pateikiami kiti pirkimo dokumentai;
78.3. priimami ir registruojami vokai su projektais;
78.4. atliekama vokij su projektais atplesimo procedura;
78.5. vadovaujantis pirkimo dokumentuose nustatyta projektx^ vertinimo tvarka, nagrinejami,

vertinami ir palyginami gauti projektai;
78.6. nustatoma projektu^ eile ir isrenkamas geriausias projektas (projektai).
79. Perkancioji organizacija turi teise_ supaprastinto projekto konkurso laimetoja^ (-us) ir

dalyvius apdovanoti prizais ar kitaip atsilyginti uz dalyvavima^ supaprastintame projekto konkurse.
80. Perkancioji organizacija vertina tik anonimiskai pateiktus projektus. Perkancioji

organizacija gali suzinoti, kas pateike projektus, tik priemus sprendima^del geriausio projekto (-uj.
81. Projektai gali buti vertinami pagal perkanciosios organizacijos nustatytus, su pirkimo

objektu susijusius kriterijus, kurie nebutinai turi remtis maziausia kaina ar ekonomiskai
naudingiausio pasiulymo vertinimo kriterijumi.

XIII. PIRKIMO SUTARTIS

82. Pirkimo sutarties sudarymo ir jos turinio reikalavimus nustato Viesujii pirkimi^ [statymo
18 straipsnis. Atlikdama mazos vertes pirkimus perkancioji organizacija neprivalo vadovautis
Viesuju^ pirkimii [statymo 18 straipsnio 1, 2, 3 ir 6 dalix^ reikalavimais.

83. Pirkimo sutarties sajygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keiciamos,
isskyrus tokias pirkimo sutarties sajygas, kurias pakeitus nebutu_ pazeisti viesuj^ pirkimij principal ir
tikslas ir kai del tokii^ pirkimo sutarties sajygij pakeitimij yra gautas ViesujH pirkimii tarnybos
sutikimas. Viesuju pirkimii tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastinta^ pirkima^
sudarytos pirkimo sutarties verte yra mazesne kaip 10 tukst. Lt (be pridetines vertes mokescio) arba
kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mazos vertes pirkima^.

84. Pirkimo sutartis turi buti sudaroma nedelsiant, bet ne anksciau, negu pasibaige atidejimo
terminas. Atidejimo terminas gali buti netaikomas, kai:
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84.1. vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nera
suinteresuotii kandidatuj

84.2. pirkimo sutartis sudaroma dinamines pirkimo sistemos pagrindu arba perkancioji
organizacija pirkimo sutart[ sudaro preliminariosios sutarties pagrindu;

84.3. pirkimo sutarties verte yra mazesne kaip 10 tukst. Lt (be pridetines vertes mokescio)
arba kai pirkimo sutartis sudaroma atliekant mazos vertes pirkima^

85. Perkanciajai organizacijai gavus tiekejo pretenzijaj pirkimo, del kurio gauta si pretenzija,
procedura nuo jos gavimo momento be atskiro pirkimq komisijos ar pirkimq organizatoriaus
sprendimo sustoja. Perkancioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksciau negu po 15
diemi nuo rasytinio pranesimo apie jos priimta^ sprendimq. issiuntimo pretenzija^ pateikusiam
tiekejui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos.

86. Perkancioji organizacija, gavusi tiekejo prasymo ar ieskinio teismui kopija^ negali
sudaryti pirkimo sutarties, kol nesibaige atidejimo terminas ar Viesuji^ pirkimij [statymo 94'
straipsnio 2 dalyje, 95' straipsnio 3 dalies 3 punkte ir 951 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodyti
terminai ir kol perkancioji organizacija negavo teismo pranesimo apie:

86.1. motyvuota^ teismo nutart[, kuria atsisakoma priimti ieskinj;
86.2. motyvuotq. teismo nutarti del tiekejo prasymo taikyti laikinajsias apsaugos priemones

atmetimo, kai sis prasymas teisme buvo gautas iki ieskinio pareiskimo;
86.3. teismo rezoliucija^ priimti ieskini netaikant laikiniyu^ apsaugos priemoniij.
87. Pirkimo sutartis gali buti sudaroma zodziu, kai atliekami supaprastinti pirkimai, kurii^

pirkimo sutarties verte yra mazesne kaip 10 tukst. Lt (be pridetines vertes mokescio).
88. Pirkimo sutartis vykdoma ir nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu

kodeksu.
89. Perkancioji organizacija gali sudaryti preliminariajq. sutart[, atitinkancia^Viesujij.pirkimvi

[statymo 63 straipsnio nuostatas.

XIV. PIRKIMIJ VIESINIMAS

90. Perkancioji organizacija rengia ir tvirtina planuojamii atlikti einamaisiais biudzetiniais
metais viesujii pirkimx^ planus ir kiekvienais metais, ne veliau kaip iki kovo 15 dienos, o siuos
planus patikslinusi - nedelsdama, Centrineje viesxyn pirkimii informacineje sistemoje ir savo
tinklalapyje, jeigu toks yra, skelbia tais metais planuojamn atlikti viesujij pirkimii suvestine^ kurioje
nurodo perkanciosios organizacijos pavadinima^ adresaj kontaktinius duomenis, pirkimo objekto
pavadinima^ ir koda ,̂ numatoma^ kiek[ ar apimti (jeigu [manoma), numatoma^ pirkimo pradzia^
pirkimo buda ,̂ ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukm^, taip pat is anksto skelbia pirkimij,
isskyrus mazos vertes pirkimus, technim'n specifikacijii projektus. Perkancioji organizacija taip pat
gali skelbti pirkimi^, kuriems siame punkte nustatytas techniniii specifikacijii projekti^ skelbimo
reikalavimas netaikomas, techniniij specifikacijn projektus. Viesujij pirkimtt suvestine ir techninix^
specifikacijn projektai skelbiami ir del siij projekti^ gautos pastabos ir pasiulymai j_vertinami Viesiyii
pirkimii tarnybos nustatyta tvarka.

91. Perkancioji organizacija apie pradedama^bet kur[ pirkima^ taip pat nustatyta^ laimetoja^ ir
ketinama^ sudaryti bei sudaryta^ sutarti nedelsdama, taciau ne anksciau negu skelbimas bus issiijstas
Europos Sajungos oficialiujii leidiniij biurui ir (ar) paskelbtas Centrineje viesujn pirkirm^
informacineje sistemoje, informuoja savo tinklalapyje bei leidinio ,,Valstybes zinios" priede
,,Informaciniai pranesimai" (mazos vertes pirkimij atveju - tik savo tinklalapyje) nurodydama:

91.1. apie pradedama^pirkim^- pirkimo objekta^ pirkimo buda^ir jo pasirinkimo priezastis;
91.2. apie nustatyt% laimetoja^ ir ketinama^ sudaryti pirkimo sutart[ - pirkimo objekta^

numatoma^ pirkimo sutarties kaina^ laimejusio dalyvio pavadinima^ jo pasirinkimo priezastis ir, jeigu
zinoma, pirkimo sutarties [sipareigojimij dal[, kuriai laimetojas ketina pasitelkti subrangovus,
subtiekejus ar subteikejus;
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91.3. apie sudarytq. pirkimo sutarti - pirkimo objekta^ pirkimo sutarties kaina^ laimejusio
dalyvio pavadinima^ ir, jeigu zinoma, pirkimo sutarties (sipareigojirmi dal[, kuriai laimetojas ketina
pasitelkti subrangovus, subtiekejus ar subteikejus;

91.4. taip pat kita^ Viesujii pirkimq tarnybos nustatyta^ informacija^.
92. Nuo 2015 m. sausio 1 d. perkancioji organizacija laimejusio dalyvio pasiulym^, sudaryta^

pirkimo sutart[ ir pirkimo sutarties sajygn pakeitimus, isskyrus informacijaj kurios atskleidimas
priestarautii teises aktams arba teisetiems tiekejij komerciniams interesams arba trukdytu^ laisvai
konkuruoti tarpusavyje, ne veliau kaip per 10 diemj nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sajygi^
pakeitimo turi paskelbti Centrineje viesuju^ pirkimu^ informacineje sistemoje. Sis reikalavimas
netaikomas pirkimams, kai pirkimo sutartis sudaroma zodziu, taip pat laimejusio dalyvio pasiulymo
ar pirkimo sutarties dalims, kai nera techniniij galimybiii tokiu budu paskelbtos informacijos atkurti
ar perskaityti. Tokiu atveju perkancioji organizacija turi sudaryti galimyb^ susipazinti su
nepaskelbtomis laimejusio dalyvio pasiulymo ar pirkimo sutarties dalimis.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

93. Pirkimo metu kylancius gincus reglamentuoja Viesujij pirkimi^ [statymo V skyrius.
Motyvuota^ sprendima^ del pretenzijos priima komisija arba pirkirmj organizatoriai priklausomai nuo
to, kas atlieka konkretaus supaprastinto pirkimo proceduras.

94. Perkancioji organizacija, gavusi Viesujii pirkimij tarnybos pranesima^, kad Europos
Bendrijn Komisija nustate rimta^ Europos Bendrijos teises nuostati; pazeidimaj privalo nedelsdama,
ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranesimo gavimo dienos, visa^ su pirkimu susijusia^
infoniiacij^ pateikti Viesuj\ pirkimu_ tarnybai.

95. Perkanciosios organizacijos Viesiyxj pirkimi^ [statymo 19 straipsnyje nurodytas pirkimu_
ataskaitas pasiraso perkanciosios organizacijos Supaprastintu viesiy'iipirkirmi administratorius. Sias
ataskaitas parengia ir Viesuju^ pirkimij tarnybai pateikia Supaprastintu viesiyi{ pirkimtt
administratorius.

96. Perkancioji organizacija, komisija, jos nariai, pirkinuj organizatoriai, ekspertai negali
tretiesiems asmenims atskleisti perkanciajai organizacijai pateiktos tiekejo informacijos, kurios
konfidencialuma^ nurode tiekejas. Tokia^ informacija^ sudaro visi^ pirma komercine (gamybine)
paslaptis ir konfidencialieji pasiulynm aspektai. Pasiulyme nurodyta prekiij, paslaugi^ ar darbi^
kaina, isskyrus jos sudedama^sias dalis, nera laikoma konfldencialia informacija. Dalyvuj
reikalavimu perkancioji organizacija turi juos supazindinti su kitij dalyviij pasiulymais, isskyrus tâ
informaciJEt, kuria^ dalyviai nurode kaip konfidencialia^.

97. Susipazinti su informacija, susijusia su pasiulymij nagrinejimu, ai§kinimu, vertinimu ir
palyginimu, gali tiktai komisijos nariai, pirkimu. organizatoriai ir ekspertai, Viesujn pirkimi^
tarnybos atstovai, perkanciosios organizacijos direktorius, jo igalioti asmenys, kiti asmenys ir
institucijos, turincios tokiq. teis^ pagal Lietuvos Respublikos istatymus, taip pat Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nutarimu igalioti Europos Sajungos ar atskirij valstybiu. finansin^ parama^
administruojantys viesieji juridiniai asmenys.

98. [vykdytos pirkimo sutartys, paraiskos, pasiulymai, pirkimo dokumentai, pasiulymai,
pasiulymi^ nagrinejimo ir vertinimo dokumentai, pranesimai tiekejams, kiti su supaprastintais
pirkimais susij? dokumentai, nepaisant ju pateikimo budo, formos ir laikmenos, saugomi Lietuvos
Respublikos dokumentij ir archyvu^ [statymo nustatyta tvarka, taciau ne maziau kaip 4 metus nuo
pirkimo pabaigos.

99. Perkanciosios organizacijos vadovai, komisijii pirmininkai, komisijn pirmininki^
pavaduotojai, komisiji^ nariai, pirkimi^ organizatoriai ir ekspertai, pazeide. sias taisykles, atsako
istatymii nustatyta tvarka.


