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1. L ietuvos liaudies buities m uziejus (toliau vadinam a Perkančioji organizacija) Supaprastintų viešųjų
pirkimų taisyk lės (toliau vadinam a - T a isy k lės) nustato supaprastintų viešųjų pirkimų vyk dym o tvarką, šių
pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakom ybę bei ginčų dėl supaprastintų viešųjų pirkim ų sprendim o tvarką.
2. T a isy k lių n u o sta to s su d e r in to s su:
2.1. L ietuvos R esp ub lik os viešųjų pirkimų jstatym u (toliau vadinam a - V iešųjų pirkimų įstatym as);
2.2. Europos K om isijos aiškinam uoju kom unikatu dėl Bendrijos teisės, taikom os sudarant sutartis,
kuriom s n etaikom os arba tik iš dalies taikom os viešųjų pirkimų direktyvos (2 0 0 6 /C 179/02);
2.3. kitais privalom o pobūdžio viešu o siu s pirkim us reglam entuojančiais teisės aktais;
2.4. rengiant T aisyk les atsižvelgta ir j rekom endacinio p obū džio teisės aktus, tačiau vykdant
supaprastintus pirkim us jų taikym as nėra privalom as, jei Perkančioji organizacija m ano, kad siū lo m o s
rekom endacijos jai nėra priim tinos ir/ar konkretaus pirkim o atveju rekom endacijų taikym as nejgalins užtikrinti,
jo g vykdant pirkim ą bus pasiektas viešųjų pirkimų tikslas.
3. T a isy k lių ta ik y m a s, p irm en y b ė:
3.1. Jei 'I'aisyklės prieštarauja im peratyviem s V iešųjų pirkimų jstatym o reikalavim am s, kurie yra
privalom i supaprastintiem s v ie šie siem s pirkim am s, atliekant procedūras vadovaujam asi im peratyviom is V iešųjų
pirkimų jstatym o n uostatom is, kurios yra privalom os vykdant supaprastintus pirkimus.
3.2. Jei konkretaus viešo jo pirkim o dokum entai nustato kitokias pirkim o procedūras ar kitokią jų
vykdym o tvarką, nei nustatyta T aisyk lėse, taikant ir aiškinant konkretaus v ie šo jo pirkim o dokum entus, pirm enybė
teikiam a T aisyklių nuostatom s, išskyrus atvejus, kai T aisyklių nuostata prieštarauja im peratyviem s V iešųjų
pirkimų jstatym o reikalavim am s - tokiu atveju pirkim o p roceso ša ly s vadovaujasi ir turi būti orientuotos j tai, kad
konkreti situacija, pirkim o dokum entų sąlyga ir panašiai, bus išaiškinta pagal im peratyvias V iešųjų pirkimų
įstatym o nuostatas, kurios yra privalom os vykdant supaprastintus pirkimus.
3.3. S ituacijose, kurių šio s T aisyk lės nereglam entuoja, sprendim ai priim am i tok ie ir veiksm ai atliekam i
taip, kad jais nebūtų pažeisti viešųjų pirkimų principai.
3.4. V ykdant v iešu osiu s pirkim us ir vadovaujantis T a isy k lėm is, principas „leidžiam a tai, kas
nedraudžiam a“ netaikom as.
3.5. T aisyk lės n etaikom os vykdant V iešųjų pirkimų įstatym o 10 straipsnyje, 85 straipsnio 5 ir 6 dalyje
nurodytus pirkimus.
3.6. T aisyklių 3.5. punkte nurodytų pirkimų tvarką nustato L ietuvos R espublikos V yriausybė ar jo s
įgaliota institucija.
3.7. Pirkim us, kuriuos atliekant tiekėjui suteikiam a koncesija, reglam entuoja L ietuvos R espublikos
koncesijų įstatym as.
3.8. Perkančioji organizacija užtikrina, kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai, atliekam i
Centrinės viešųjų pirkim ų inform acinės sistem os (toliau vadinam a C V P IS) p riem onėm is (kai pirkim o atveju
elektroninėm is p riem onėm is pateikiam as skelbim as apie pirkimą (neskelb iam ų pirkim ų atveju - kvietim as
tiekėjam s pateikti pasiūlym ą), kiti pirkim o dokum entai ir priimami tiekėjų p asiūlym ai) kiek vien ais kalendoriniais
m etais sudarytų ne m ažiau kaip 50 procentų P erkančiosios organ izacijos visų viešųjų pirkimų, įskaitant ir
supaprastintus pirkim us, bendrosios vertės.
4. P a g r in d in ė s T a isy k lė se v a r to ja m o s są v o k o s:
4.1. S u p a p r a stin ti v ie šie ji p irk im a i (to lia u v a d in a m a - P ir k im a i):
4. L L pirkim ai, kurių v iešojo pirkim o vertė yra m ažesnė už tarptautinio pirkim o vertės ribą, nustatytą
V iešųjų pirkimų įstatym o 11 straipsnyje;
4 .L 2 . VieŠLjjų pirkimų jstatym o 9 straipsnio 14 dalyje nurodyti pirkim ai. Tai yra, supaprastinta pirkimų
tvarka gali būti atliekam i ir tok ie pirkim ai, kai pirkim o vertė yra ne m ažesnė, negu yra nustatyta taф tautin io

pirkim o vertės riba, tačiau atskirai perkam os pirkim o dalies vertė be pridėtinės vertės m o k esčio yra m ažesnė kaip
276 224 Lt (80 ООО E U R ) perkant paslaugas ar panašias prekes, 3 4 5 2 800 Lt (1 ООО ООО EU R ) - perkant darbus,
su sąlyga, kad
vertės;
4 .1 .3 .

bendra tokių pirkim o dalių vertė yra ne d idesnė kaip 20 procentų bendros visų pirkim o dalių
paslaugų,
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nepriklausom ai nuo šių paslaugų v iešojo pirkim o vertės. Jeigu V iešųjų pirkim ų jstatym o 2 priedėlio B paslaugų
sąraše nurodytos p aslaugos perkam os kartu su V iešųjų pirkimų įstatym o 2 priedėlio A paslaugų sąraše
nurodytom is p aslaugom is, kurių vertė didesnė už šio V iešųjų pirkimų jstatym o B paslaugų sąraše nurodytų
perkamų paslaugų vertę, v iso pirkim o reglam entavim o ypatum ai pasirenkam i vadovaujantis V iešųjų pirkimų
jstatym o 12 straipsnio 1, 2, 4, 5, 6 ir 7 dalių nuostatom is, kitu atveju - VieŠLjjų pirkimų jstatym o 12 straipsnio 8 ir
9 dalių nuostatom is.
4.2. Supaprastintas atviras konkursas - pirkim o būdas, kai apie pirkimą skelbiam a viešai, o
pasiūlym us pirkimui gali pateikti visi pirkimu suinteresuoti tiekėjai;
4.3. Supaprastintas ribotas konkursas - supaprastinto pirkim o būdas, kai apie pirkimą skelbiam a
viešai, paraiškas dalyvauti pirkim e gali pateikti visi pirkimu suinteresuoti kandidatai, o pasiūlym us - tik
P erkančiosios organ izacijos atrinkti kandidatai;
4.4. Supaprastintos skelbiamos derybos - supaprastinto pirkim o būdas, kai apie pirkimą skelbiam a
viešai, pasiūlym us turi teisę pateikti visi pirkimu suinteresuoti tiekėjai. T uo atveju, kai, vykdant pirkimą
supaprastintų skelbiam ų derybų būdu, yra ribojamas kandidatų sk aičius - paraiškas gali pateikti visi kandidatai, o
pasiūlym us - tik P erkančiosios organizacijos pakviesti tiekėjai;
4 .5. Supaprastintas projekto konkursas - supaprastinto pirkimo būdas, kai perkančiajai organizacijai
suteikiama galim ybė jsigyti konkursui pateiktą ir vertinim o kom isijos (žiuri) išrinktą planą ar projektą (teritorijų
planavimo, architektūros, inžinerijos, duom enų apdorojim o, m eniniu ar kultūriniu požiūriu sudėtingų ar panašaus
pobūdžio paslaugų). Konkurso dalyviam s gali būti skiriami prizai ar piniginės išm okos, kurios kom pensuotų bent
dalj išlaidų, patirtų rengiant pasiūlym us, siekiant paskatinti kuo daugiau dalyvių pateikti kokybiškus pasiūlym us.
4.6. Tiekėjų apklausos būdas - supaprastinto pirkim o būdas, kai apie pirkimą viešai neskelbiam a, o
Perkančioji organizacija raštu arba žod žiu k viečia tiekėjus pateikti pasiūlym us ir perka prekes, paslaugas ir darbus
pagal vienu iš T aisyklių 2 5 .1 6 punkto kriterijų nustatyto laim ėtojo.
4.7. Pirkimo organizatorius - P erkančiosios organizacijos darbuotojas, P erkančiosios organizacijos
vadovo ar jo jgalioto asm ens jsakym u paskirtas atsakingu už supaprastintų pirkim ų vykdym ą, kai tokiem s
pirkim ams atlikti nesudarom a V iešojo pirkim o kom isija (toliau - K om isija).
4.8. Tiekėjų apklausos pažyma - pirkim o, atlikto T iekėjų apklausos būdu, pirkim o procedūras
aprašantis dokum entas, kuris pildom as tuo atveju, kai pirkimą T iekėjų apklausos būdu atliko Pirkimo
organizatorius.
4.9. K itos T a isy k lėse vartojam os sąvok os atitinka V iešųjų pirkimų jstatym e vartojam as sąvokas.
4.10. Pasikeitus T aisyk lėse m inim iem s teisės aktam s, taikom os aktualios tų teisės aktų redakcijos
nuostatos.

5. Pagrindiniai pirkimų principai ir jų laikymasis:
5.1. Perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkim o procedūras ir nustatant laim ėtoją bei
vykdant su ju o sudarytą pirkim o sutartj, būtų laikom asi lygiateisišk um o, nediskrim inavim o, abipusio pripažinim o,
proporcingum o ir skaidrum o principų.
5.2. Pirkimų tikslas - vadovaujantis T aisyklių reikalavim ais sudaryti pirkim o sutartj, leidžiančią jsigyti
Perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai Perkančiajai organizacijai) ar tretiesiem s asm enim s
reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.
5.3. V ykdydam a pirkim us Perkančioji organizacija a tsižv elg ia j P asaulio prekybos organizacijos Sutartj
dėl viešųjų pirkimų ir trečiųjų šalių tiekėjam s taiko tokias pat palankias sąlygas, kokias ji taiko Europos Sąjungos
valstybių narių tiekėjam s.

6. Tiekėjai:
6.1. Jei kandidatai arba dalyviai pagal valstyb ės narės, kurioje j ie įsteigti, įstatym us turi teisę teikti tam
tikrą paslaugą, tiekti prekę ar atlikti darbus, jų pateikti pasiūlym ai neturi būti atm esti rem iantis vien tik tuo, kad
pagal valstybės narės, kurioje sudarom a pirkim o sutartis, įstatym us yra reikalaujam a, j o g jie turi būti fiziniai arba
juridiniai asm enys. Tačiau prekių, paslaugų ar darbų pirkim o atveju iš juridinių asm enų gali būti reikalaujam a
nurodyti darbuotojų, atsakingų už atitinkam os sutarties įvykdym ą, pavardes ir jų profesinę kvalifikaciją.
6.2. Paraišką arba pasiūlym ą gali pateikti ūkio subjektų grupė. Jeigu tokia grupė nori pateikti paraišką
arba pasiūlym ą, Perkančioji organizacija iš šio s grupės neturi teisės reikalauti, kad ji įgytų tam tikrą teisin ę formą.

tačiau, Perkančiajai organizacijai priėm us sprendim ą su pasirinkta grupe sudaryti pirkim o sutartj, Perkančioj i
organizacija iš j o s gali reikalauti įgyti tam tikrą teisinę form ą, jei tai yra būtina siekiant tinkam ai įvykdyti pirkim o
sutartį.

7. Konfidencialumas:
7.1. Perkančioj! organizacija, V iešo jo pirkim o kom isija, jo s nariai ar ekspertai, Pirkim o organizatorius ir
kiti asm enys tretiesiem s asm en im s negali atskleisti tiekėjo Perkančiajai organizacijai pateiktos inform acijos, kurią
kaip konfidencialią p asiūlym e nurodė tiekėjas. T okią inform aciją sudaro visų pirma kom ercinė (gam yb in ė)
paslaptis ir konfidencialieji pasiūlym ų aspektai. P asiūlym e nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jo s
sudedam ąsias dalis, nėra laikom a konfidencialia inform acija.
7.2. T iekėjas kartu su pasiūlym u privalo pateikti dokum entus, įrodančius, kad atitinkam ą p asiūlym e
nurodytą inform aciją jis turi teisę laikyti konfidencialia inform acija. Jei tiekėjas p asiūlym e nenurodė, kad tam
tikra inform acija yra k onfidenciali, arba nepateikė dokum entų, suteikiančių jam teisę atitinkamą inform aciją
laikyti k onfidencialia, p asiūlym e nurodytoji inform acija nėra laikom a k onfidencialia. K on fidencialia inform acija
negali būti ir nebus laikom a tokia inform acija, kurią viešai skelbti ar tiekėjam s (d alyviam s) pateikti įpareigoja
V iešųjų pirkimų įstatym as, taip pat tokia inform acija, kuri, atsižvelgian t į prašom os pateikti inform acijos pobūdį
konkrečioje situacijoje, negali būti laikom a k onfidencialia. T okiu atveju tas faktas, kad atitinkama inform acija
tiekėjo pasiūlym e jo paties bus nurodyta kaip konfidenciali, nesukuria pareigos Perkančiajai organizacijai šios
inform acijos n eviešin ti, nepriklausom ai nuo to, jo g tiekėjas kartu su pasiūlym u ir pateiks dokum entus, įrodančius
jo teisę nurodytąją inform aciją laikyti konfidencialia.
7.3. D alyvių reikalavim u Perkančioj! organizacija turi ju o s supažindinti su kitų dalyvių pasiūlym ais,
išskyrus tą inform aciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią, jei yra tenkinam os T aisyklių 7.2. punkte
nustatytos sąlygos.
7.4. D alyvis su kitų dalyvių pasiūlym ais supažindinam as K om isijos (Pirkim o organizatoriaus) pasirinkta
forma. Sprendim ą dėl d alyvių supažindinim o su kitų dalyvių p asiūlym ais form os K om isija (Pirkim o
organizatorius) priima konkretaus pirkim o atveju po to, kai yra gaunam as d a ly v io prašym as supažindinti jį su kitų
dalyvių pasiūlym ais. D alyvis su kitų dalyvių pasiūlym ais gali būti supažindinam as ir „klausim ų-atsakym ų“
forma, tai yra, kai d alyvis pateikia jį dom inantį klausim ą dėl kito d alyvio pasiūlym o, o Perkančioj! organizacija
pagal dalyvio, kurio atžvilgiu yra pateiktas klausim as, pasiūlym e nurodytą inform aciją dalyviui pateikia atsakym ą
į dalyvį dom inantį klausim ą dėl kito d alyvio pasiūlym o turinio.

8. P i r k i m ų p l a n a v i m a s ir pirkimiĮ inicijavimas.
8.1. Perkančioj! organizacija pirkim us planuoja ir ju o s inicijuoja vadovaudam asi Perkančiosios
organizacijos vad ovo ar jo įgalioto asm ens įsakym u patvirtintom is P erkančiosios organ izacijos viešųjų pirkimų
organizavim o taisyk lėm is.
8.2. Perkančioj! organizacija pirkimų planus patvirtina ir ju o s savo interneto svetain ėje bei viešųjų
pirkimų su vestin ę apie planuojam us pirkim us C V P IS sk elb ia V iešųjų pirkim ų įstatym o 7 straipsnio 1 dalyje
nustatyta tvarka ir term inais. Ši nuostata neprivalom a m ažos vertės pirkimų atveju.

9. Pirkimo pradžia ir pabaiga:
9.1. Pirkim as prasideda, kai V iešųjų pirkimų tarnyba gauna P erkančiosios organizacijos pateiktą skelbim ą
apie pirkimą, o kai pirkim as atliekam as supaprastintų neskelbiam ų derybų arba tiekėjų apklausos būdu - kai
Perkančioj! organizacija kreipiasi į tiekėją (tiekėjus) prašydama pateikti pasiūlym ą (pasiūlym us).
9.2. Pirkim as (ar atskiros pirkim o objekto dalies pirkim as) pasibaigia, kai:
9.2.1. sudarom a pirkim o sutartis (prelim inarioji sutartis) arba nustatom as projekto konkurso laim ėtojas;
9.2.2. atm etam os v iso s paraiškos ar pasiūlym ai;
9.2.3. nutraukiam os pirkim o procedūros;
9.2.4. per nustatytą terminą nepateikiam a nė viena paraiška ar pasiūlym as;
9.2.5. pasibaigia pasiūlym ų galiojim o laikas ir pirkim o sutartis nesudarom a dėl priežasčių, kurios
priklauso nuo tiekėjų. Jei pasibaigia pasiūlym ų galiojim o laikas ir pirkim o sutartis nesudarom a dėl priežasčių,
kurios priklauso nuo P erkančiosios organizacijos, pirkim as nėra laikom as baigtu ir Perkančioj! organizacija
privalo tęsti pirkim o procedūrą iki to laiko, kol procedūra T aisyklių ir V iešųjų pirkim ų įstatym o nustatyta tvarka
bus laikom a baigta;

9.2.6. visi tiekėjai atsiim a pasiūlym us arba atsisako sudaryti pirkim o sutartį.
9.3.
Perkančioj! organizacija, gavusi V ieštuų pirkimų tarnybos sutikim ą, bet kuriuo metu iki pirkim
sutarties sudarym o turi teisę nutraukti pirkim o procedūras, jeig u atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galim a
numatyti, nepriklausom ai nuo to, ar pirkim o procedūros nutraukim o teisė yra ar nėra numatyta pirkim o
dokum entuose. V iešųjų pirkimų tarnybos sutikim as nereikalingas nutraukiant neskelbiam ų derybų būdu

atliekam o pirkim o ir V iešųjų pirkimų įstatym o IV skyriuje (SU P A P R A S T IN T I PIR K IM AI) reglam entuojam o
pirkim o procedūras.

10. Rezervuota teisė dalyvauti supaprastintuose viešuosiuose pirkimuose:
10.1. Perkančioji organizacija, atlikdam a supaprastintus pirkim us, ne m ažiau kaip 5 procentus visų
supaprastintų pirkimų vertės pirkimų privalo atlikti iš neįgaliųjų so cia lin ių įm onių, socialin ių įm onių, įm onių,
kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistiyų, atliekančių arešto, term inuoto laisvės atėm im o ir laisvės
atėm im o iki g y v o s g alvos bausm es, arba įm onių, kurių dalyviai yra sveik atos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo
terapijos pagrindais dirba ne m ažiau kaip 50 procentų pacientų, jų pagam intom s prekėm s, teikiam om s
paslaugom s ar atliekam iem s darbams pirkti arba atlikti pagal rem iam ų asm enų, kurių daugum a yra n eįgalieji,
įdarbinim o program as, išskyrus atvejus, kai Perkančiajai organizacijai reikiam ų prekių Šios įstaigos ir įm onės
negam ina, paslaugų neteikia ar darbų neatlieka.
10.2. Pirkim o dokum entuose ir skelbim e apie pirkimą (jei apie pirkim ą skelbiam a viešai) turi būti
pažym ėta, kad pirkim e gali dalyvauti tik šioje dalyje nurodyti tiekėjai, ir turi būti reikalaujam a pagrįsti, kad
tiekėjo įm onė atitinka T aisyklių 10.1. punkto reikalavim us (pasiūlym e turi būti pateiktas kom petentingos
institucijos išduotas dokum entas ar tiekėjo patvirtinta deklaracija). T iek ėjo įm onė, atitinkanti T aisyklių 10.1.
punkto reikalavim us, pirkim o sutarčiai įvykdyti kaip subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus gali pasitelkti tik
tokį pat statusą turinčias įm on es ir įstaigas.

11. Pirkimų įgaliojimų suteikimas kitai organizacijai:
11.1. Perkančioji organizacija pirkim am s organizuoti ir pirkim o procedūrom s iki pirkim o sutarties
sudarymo atlikti gali įgalioti kitą organizaciją (toliau - įgaliotoji organizacija). Tam ji privalo įgaliotajai
organizacijai nustatyti užduotis ir suteikti visus įgaliojim u s tom s užduotim s vykdyti, {galiojim ai įform inam i
Lietuvos R espublikos civ ilin io k odekso nustatyta tvarka.
11.2. U ž P erkan čiosios organizacijos įgaliotajai organizacijai nustatytas užduotis atsako Perkančioji
organizacija, o už šių užduočių įvykdym ą - įgaliotoji organizacija.
11.3. U ž pirkim o sutarties sudarymą, jo s sąlygų vykdym ą yra atsakinga įgaliojim ą davusi Perkančioji
organizacija.

12. Centralizuoti pirkimai:
12.1. Perkančioji organizacija taip pat gali įsigyti prekių, paslaugų ar darbų iš centrines perkančiosios
organizacijos arba per ją.
12.2. Laikom a, kad Perkančioji organizacija, pirkdama prekių, paslaugų ar darbų iš centrines
perkančiosios organizacijos arba per ją, laikėsi V iešųjų pirkimų įstatym o reikalavim ų, jeig u jų laikėsi centrinė
perkančioji organizacija.
12.3.
Perkančioji organizacija privalo įsigyti prekes, paslaugas ir darbus iš centrinės perkančiosios
organizacijos arba per ją, kai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge siū lo m o s prekės, paslaugos ar darbai
atitinka perkančiosios organ izacijos poreikius ir perkančioji organizacija negali jų atlikti efek tyvesn iu būdu
racionaliai naudodam a tam skirtas lėšas. P erkančiosios organizacijos privalo m otyvuoti savo sprendim ą neatlikti
centrinės p erkančiosios organizacijos kataloge siūlom ų prekių, paslaugų ar darbų pirkim o ir saugoti tai
patvirtinantį dokum entą kartu su kitais pirkim o dokum entais V iešųjų pirkim ų įstatym o 21 straipsnyje nustatyta
tvarka.

13. Viešojo pirkimo komisija ir Pirkimo organizatorius. Pirkimų dokumentavimas.
13.1. Perkančioji organizacija pirkimui (pirkim am s) organizuoti sudaro V iešo jo pirkim o kom isiją ir
nustato jai užduotis bei suteikia visus įgaliojim u s tom s užduotim s vykdyti.
13.2. Perkančioji organizacija pirkim am s organizuoti ir jiem s atlikti turi teisę įgalioti kitą organizaciją.
Tokiu atveju T aisyklių 13.1. punkte nurodytus veiksm us atlieka įgaliotoji organizacija
13.3. K om isija sudarom a vadovaujantis V iešųjų pirkimų įstatym o 16 straipsniu.
13.4. Supaprastintus pirkim us vyk do P erkančiosios organ izacijos v ad ovo ar jo įgalioto asm ens įsakym u
paskirtas Pirkim o organizatorius (-ai), kai num atom os sudaryti prekių, paslaugų pirkim o sutarties vertė neviršija
200 ООО Lt (be pridėtinės vertės m okesčio); darbų pirkim o sutarties vertė - 500 0 0 0 Lt (be pridėtinės vertės
m okesčio);
13.5. P erkančiosios organizacijos vadovas ar jo įgaliotas asm uo turi teisę priimti sprendim ą pavesti
pirkimą atlikti K om isijai ar Pirkim o organizatoriui. T oks sprendim as turi būti išreikštas rašytine forma,
nepriklausom ai nuo to, ar pirkim ą bus pavesta atlikti K om isijai ar Pirkim o organizatoriui.
13.6. K om isijos sprendim ai priim am i p osėd žiu ose. K om isijos posėdžiai ir priimami sprendim ai yra
teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų K om isijos narių.

13.7.

K om isijos

priimti

sprendim ai

ir atlikti

veiksm ai

yra

protokoluojam i

K om isijos

posėdžių

protokoluose.
13.8. Pirkim o organizatoriaus atlikti veiksm ai ir procedūros aprašom os T aisyklių 4 1 .2 2 . punkte nustatyta
tvarka.

14. Bendravimas ir keitimasis informacija:
14.1. Perkančioji organizacija ir tiekėjai gali bendrauti tarpusavyje bei k eistis inform acija paštu arba per
kurjerį, faksu, elek troninėm is priem onėm is pagal T aisyklių 14.5 -1 4 .7 punktų
nuostatas, telefon u - esant
T aisyklių 14.9 ir 14.11 punktuose nurodytom s aplinkybėm s, kitais būdais žo d in e form a - esant T aisyklių 14.12.14.13. punktuose nurodytom s aplinkybėm s, arba nurodytų būdų deriniu - taip, kaip pasirenka Perkančioji
organizacija.
14.2. Bendraujant tarpusavyje ir keičiantis inform acija d uom en ys perduodam i taip, kad būtų užtikrinamas
jų vientisum as, išsaugom as pasiūlym ų konfidencialum as. Taip pat būtina užtikrinti, kad Perkančioji organizacija
su pasiūlym ų turiniu (projekto konkurso vertinim o kom isija - su planu ir projektu) galėtų susipažinti tik
pasibaigus nustatytam jų pateikim o terminui.
14.3. T aisyklių 14.2. punkto reikalavim as netaikom as vykdant m ažos vertės pirkim us, todėl vykdant
m ažos vertės pirkim us pasiūlym ai gali būti pateikiam i žod in e forma, faksu ar jprastu elektroniniu paštu.
14.4. B endravim o būdai turi būti visuotinai prieinam i ir netrukdyti tiekėjam s dalyvauti pirkim o
procedūrose.
14.5. Priem onės, naudojam os bendraujant elektroniniu būdu, ir jų techn inės charakteristikos turi būti
nediskrim inuojančios, visuotinai prieinam os ir suderintos su visuotinai naudojam om is inform acinės ir ryšių
techn ologijos priem onėm is.
14.6. Elektroniniam s prietaisam s, skirtiem s pasiūlym am s perduoti ir priimti, ir elektroniniam s
prietaisam s, skirtiem s paraiškom s priimti, taikom i šie reikalavim ai:
14.6.1. suinteresuotom s šalim s turi būti prieinam a inform acija apie reikalavim us, būtinus paraiškom s ir
p asiūlym am s pateikti elektroniniu būdu, įskaitant ir kodavim ą. Be to, prietaisai paraiškom s ir pasiūlym am s
priimti elektroniniu būdu turi atitikti T aisyklių 14.7. punkto reikalavim us;
14.6.2. elektroninis pasiūlym as turi būti pateiktas su saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų
reikalavim us (išskyrus m ažos vertės pirkimų atvejus);
14.6.3. dalyviai (kandidatai) įsipareigoja iki pasiūlym ų (paraiškų) pateikim o term ino pabaigos pateikti
kvalifikaciją rodančius dokum entus, sertifikatus ir deklaracijas, kurių elektroninės form os neturi.
14.7. Elektroniniai prietaisai, skirti paraiškom s, pasiūlym am s, pareiškim am s dėl k valifikacijos įvertinim o
ar planam s ir projektam s priim ti, naudojant technines priem ones ir taikant atitinkam as procedūras turi užtikrinti,
kad:
14.7.1. teikiam ų paraiškų, pasiūlym ų, pareiškim ų dėl k valifik acijos įvertinim o ar planų ir projektų
elektroninis parašas atitiktų L ietuvos R espublikos elektroninio parašo įstatym o nustatytus reikalavim us;
14.7.2. būtų galim a nustatyti paraiškų, pasiūlym ų, pareiškim ų dėl kvalifikacijos įvertinim o ar planų ir
projektų pateikim o tikslų laiką ir datą;
14.7.3. būtų tinkam ai užtikrinta, kad iki nustatyto term ino niekas negalėtų peržiūrėti inform acijos,
pateiktos laikantis šioje dalyje nustatytų reikalavim ų;
14.7.4. pažeidus tokį naudojim osi inform acija draudimą, būtų įm anom a tiksliai nustatyti T aisyklių 14.7.3.
punkto reikalavim o pažeidim ą;
14.7.5. tik įgalioti asm enys galėtų nustatyti arba pakeisti datas, kada galim a būtų pirmą kartą peržiūrėti
gautus duom enis;
14.7.6. skirtinguose procedūrų etapuose visi pateikti d uom en ys būtų peržiūrim i tik vienu m etu ir tik
įgaliotų asm enų;
14.7.7. tik suderintais ir tuo pat metu atliekam ais įgaliotų asm enų v eik sm ais po nustatyto term ino būtų
sudaroma galim yb ė susipažinti su gautais duom enim is;
14.7.8. gauti ir rem iantis šiais reikalavim ais peržiūrėti d uom en ys turi būti prieinami tik asm enim s,
įgaliotiem s su tokiais duom en im is susipažinti.
14.8. T aisyklių 1 4.5.-14.7. punktų reikalavim ai netaikom i vykdant m ažos vertės pirkim us, todėl vykdant
m ažos vertės pirkim us pasiūlym ai gali būti perduodam i ir priim am i įprastu elektroniniu paštu ar faksu, ar kitais
elektroniniais prietaisais, nesilaikant aukščiau nustatytų reikalavim ų.
14.9. Prašym as, tai yra, tiekėjo pageidavim as dalyvauti pirkim o procedūroje, Perkančiajai organizacijai
neteikiam a, išskyrus atvejus, kai tokio dokum ento pateikim o reikalauja Perkančioji organizacija ir toks
reikalavim as yra nurodytas vykdom o pirkim o d okum entuose - sk elb im e apie pirkimą. Prašymą dalyvauti pirkim e

tiekėjas turi teisę pateikti ir telefon u, tačiau jo s patvirtinam as raštu turi būti pateiktas iki nustatyto paraiškų
pateikim o term ino pabaigos. Perkančioj! organizacija taip pat turi teisę reikalauti, kad faksu pateikti prašymai
dalyvauti pirkim e būtų patvirtinti pakartotinai atsiunčiant ju o s paštu ar elek troninėm is priem onėm is. Toks
reikalavim as nurodom as sk elb im e apie pirkimą. S kelbim e taip pat turi būti nurodyta vėliausia tokio patvirtinim o
pateikim o data.
14.10. Kai pirkim as vykdom as su išankstine k valifikacin e atranka, paraiška yra laikom as dokum entas,
kuriame tiekėjas pateikia savo k valifikacin ius duom enis. T okiu atveju paraiškos Perkančiajai organizacijai
teikiam os tik raštu - taip, kaip pirkim o dokum entuose nurodo Perkančioj! organizacija.
14.11. Inform acija tiekėjui apie pirkim o sąlygas ir pasiūlym as Perkančiajai organizacijai gali būti
perduodam as telefon u tik tuo atveju, kai yra vykdom as m ažos vertės pirkimas.
14.12. Inform acija tiekėjui apie pirkim o sąlygas ir pasiūlym as Perkančiajai organizacijai gali būti
pateikiam as žod žiu ir kitu būdu, nei nustatyta T aisyklių 14.11. punkte - p avyzd žiu i, vykdant m ažos vertės
pirkimą Pirkim o organizatoriui ir tiekėjo atstovui bendraujant betarpiškai įsig y ja m o s prekės prekybos vietoje ir
panašiai.
14.13. T iek ėjo pasiūlym as Perkančiajai organizacijai yra laikom as perduotu žod žiu (pagal nutylėjim ą),
kai tiekėjas inform aciją apie siū lom as pirkim o sąlygas yra viešai p askelbęs savo prekybos vietoje, interneto
tinklalapyje, spaudoje ar k itose m asinės inform acijos priem onėse. T ok ia p asiūlym o pateikim o form a yra galim a
vykdant m ažos vertės pirkim us.

15. Pirkimo sutartis:
15.1. Perkančioj! organizacija sudaryti pirkim o sutartį siū lo tam d alyviu i, kurio pasiūlym as pripažintas
laim ėjusiu. D alyvis sudaryti pirkim o sutarties kviečiam as raštu (išskyrus atvejus, kai pirkim o sutartis bus
sudaroma žod žiu) ir jam nurodom as laikas, iki kada jis turi pasirašyti pirkim o sutartį.
15.2. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkim o sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba
nepateikia pirkim o doku m entuose nustatyto pirkim o sutarties įvyk d ym o užtikrinim o, arba iki Perkančiosios
organizacijos nurodyto laiko tiekėjas nepasirašo pirkim o sutarties, arba atsisako sudaryti pirkim o sutartį pirkim o
dokum entuose nustatytom is sąlygom is, arba ūkio subjektų grupė n eįsteig ia juridinio asm ens, kaip nustatyta
V iešųjų pirkimų įstatym o 18 straipsnio 4 dalyje, laikom a, kad jis atsisakė sudaryti pirkim o sutartį. Tuo atveju
Perkančioj! organizacija siū lo sudaryti pirkim o sutartį tiekėjui, kurio pasiūlym as pagal nustatytą pasiūlym ų eilę
yra pirmas po tiekėjo, atsisak iusio sudaryti pirkim o sutartį.
15.3. T aisyklių 15.2. punktas, ta apim tim i, kuria yra nustatyta, jo g laim ėtojui atsisakius sudaryti pirkim o
sutartį Perkančioj! organizacija siū lo sudaryti pirkim o sutartį tam d alyviui, kurio pasiūlym as pagal nustatytą
pasiūlym ų eilę yra pirm as po d alyvio, atsisakiusio sudaryti pirkim o sutartį, vykdant m ažos vertės pirkim us yra
neprivalom as.
15.4. Sudarant pirkim o sutartį, jo je negali būti keičiam a laim ėju sio tiekėjo pasiūlym o kaina, derybų
protokole ar po derybų pateiktam e galutiniam e pasiūlym e užfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkim o
dokum entuose bei p asiūlym e nustatytos pirkim o sąlygos. Šis reikalavim as yra privalom as, išskyrus T aisyklių
15.5. punkte num atytą išim tį.
15.5. T aisyklių 15.4. punkto reikalavim as neprivalom as vykdant m ažos vertės pirkim us, todėl atlikus
m ažos vertės pirkim ą ir sudarant pirkim o sutartį su laim ėtoju, jo pateikto p asiūlym o kaina gali būti m ažinam a, jei
tiekėjas sutinka kainą sum ažinti, tačiau negali būti keičiam os pirkim o d okum entuose bei pasiūlym e ar derybų
protokole ar po derybų pateiktam e galutiniam e pasiūlym e nustatytos v iso s kitos pirkim o są ly g o s, ypač pirkim o
sąlygos, su sijusios su pirkim o objekto aprašymu.
15.6. Perkančioj! organizacija gali reikalauti, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlym ą pripažinus
geriausiu ir Perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaiyti pirkim o sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgytų tam tikrą
teisinę formą, jei tai yra būtina siekiant tinkamai įvykdyti pirkim o sutartį. T eisin ės form os reikalavim ai turi būti
nustatyti pirkim o dokum entuose. Jeigu Perkančioj! organizacija, parinkdama teisin ę formą, reikalauja, kad ūkio
subjektų grupė, kurios pasiūlym as pripažintas geriausiu, įsteigtų juridinį asm enį, ji pirkim o sutartį sudaro su šių
ūkio subjektų įsteigtu juridiniu asm eniu. Ū kio subjektai, įsteig ę juridinį asm enį, privalo laiduoti už jų įsteigto
juridinio asm ens p rievoles, su sijusias su pirkim o sutarties sąlygų įvyk dym u. Tai turi būti nurodyta ir pirkim o
dokum entuose.
15.7. Pirkim o sutartyje, kai ji sudarom a raštu, išskyrus atvejus, kai sutartis sudarom a atlikus m ažos vertės
pirkimą, turi būti nustatyta:
1) sutarties šalių teisės ir pareigos;
2) perkam os prekės, paslaugos ar darbai, jeig u įm a n o m a - tik s lū s jų kiekiai;

3) kainodaros taisyk lės, nustatytos pagal L ietuvos R espublikos V yriau syb ės arba jo s įgaliotos institucijos
patvirtintą m etodiką;
4) atsiskaitym ų ir m okėjim o tvarka;
5) prievolių įvyk d ym o terminai;
6) prievolių įvyk d ym o užtikrinimas;
7) ginčų sprendim o tvarka;
8) sutarties nutraukim o tvarka;
9) sutarties galiojim as;
10) jeig u sudarom a prelim inarioji s u ta r tis -ja i būdingos nuostatos;
11) subrangovai, subtiekėjai ar subteikėjai, jeig u vykdant sutartį jie pasitelkiam i, ir jų keitim o tvarka.
15.8. Pirkim o sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 m etam s, terminų nustatym o kriterijus ir atvejus, kuriais
gali būti sudarom os tokios sutartys, nustato L ietuvos R espublikos V yriausybė.
15.9. Pirkim o sutarties sąly g o s sutarties galiojim o laikotarpiu negali būti k eičiam os, išskyrus tokias
pirkim o sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti T aisyklių 5 punkte nustatyti principai ir tikslai, ir
tokiem s pirkim o sutarties sąlygų pakeitim am s yra gautas V iešųjų pirkimų tarnybos sutikim as. V iešųjų pirkimų
tarnybos sutikim o nereikia, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė be pridėtinės vertes
m ok esčio yra m ažesnė kaip 10 ООО Lt arba kai pirkim o sutartis sudaryta atlikus m ažos vertės pirkimą.
15.10. Sutarties sąlygų keitim as, kai konkreti sutarties sąlyga yra keičiam a sutartyje nustatyta tvarka ir
sutartyje yra įvardinti konkretūs atvejai, kai tokia sutarties sąlyga gali būti pakeista, yra laikom as ne sutarties
sąlygų keitim u, o sutarties sąlygų vykdym u, todėl šiais atvejais V iešųjų pirkim ų tarnybos sutikim as dėl sutarties
sąlygos keitim o yra neprivalom as visais atvejais, nepriklausom ai nuo sutarties vertės.
15.11. Pirkim o sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė sutarties sudarym o
atidėjim o term inas - 15 kalendorinių dienų laikotarpis, kuris prasideda sekan čią dieną nuo pranešim o apie
sprendim ą sudaryti pirkim o sutartį išsiuntim o iš perkančiosios organ izacijos suinteresuotiem s kandidatam s ir
suinteresuotiem s d alyviam s d ien os ir kurio metu negali būti sudarom a pirkim o sutartis. Tokiu atveju sutartis gali
būti sudaroma tik sekančią dieną po p enkiolikos dienų termino.
15.12. Tuo atveju, kai tiekėjas dėl priimtų sprendim ų ar atliktų veiksm ų Perkančiajai organizacijai
pateikia pretenziją ir Perkančioji organizacija priima sprendim ą ją nagrinėti, pirkim o sutartis negali būti sudaryta
anksčiau, nei pasibaigs term inas ieškiniui dėl priim to sprendim o dėl pretenzijos pateikti. Jei pretenzija per
nustatytą terminą nebuvo išnagrinėta, pirkim o sutartis negali būti sudarom a anksčiau, nei pasibaigs term inas
ieškiniui pateikti, kuris skaičiuojam as nuo sekan čios d ien os, kai Perkančioji organizacija vėliausiai turėjo tiekėjui
išsiųsti pranešim ą apie priimtą sprendim ą dėl pretenzijos. Šių sąlygų Perkančioji organizacija privalo laikytis ir
tuo atveju, kai baigėsi sutarties sudarym o atidėjim o term inas, nurodytas T aisyklių 15.11. punkte.
15.13. A tidėjim o term inas gali būti netaikom as, kai:
1) V ien in telis suinteresuotas d alyvis ir yra tas, su kuriuo sudarom a pirkim o sutartis, ir nėra kitų
suinteresuotų dalyvių ar kandidatų;
2) pirkim o sutartis sudarom a dinam inės pirkim o sistem os pagrindu, o jei Perkančioji organizacija atlieka
pirkimą kaip V iešųjų pirkimų įstatym o 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punktuose nurodyta Perkančioji organizacija,
ir tuo atveju, kai pirkim o sutartis sudarom a prelim inariosios sutarties pagrindu;
3) supaprastintų pirkimų atveju pirkim o sutarties vertė be pridėtinės vertės m o k esčio yra m ažesnė kaip 10
ООО Lt arba kai pirkim o sutartis sudaryta atlikus m ažos vertės pirkim ą.
15.14. Pirkim o sutartis gali būti sudaroma žod žiu, kai atliekam i supaprastinti pirkim ai, kurių metu
sudarom os sutarties vertė be pridėtinės vertės m ok esčio yra m ažesnė kaip 10 ООО Lt.

16. Pirkinių ataskaitos:
16.1. Perkančioji organizacija privalo V iešųjų pirkimų tarnybai raštu pateikti k iek vien o pirkim o,
reglam entuojam o T aisyklių, įskaitant ir pirkimą, kurio metu sudarom a prelim inarioji sutartis ar taikom a dinam inė
pirkim o sistem a, procedūrų ataskaitą. Ši ataskaita pateikiam a ir tuo atveju, kai perkam os V iešųjų pirkimų
įstatym o 2 priedėlio B paslaugų sąraše nurodytos paslaugos, nepriklausom ai nuo paslaugų v iešo jo pirkim o vertės.
16.2. Pirkim o procedūrų ataskaita pateikiam a pagal V iešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą form ą C V P IS
priem onėm is.
16.3. Pirkim o procedūrų ataskaita neteikiam a, kai pirkim as buvo atliekam as pagal sudarytą prelim inariąją
sutartį, atliekam as m ažos vertės pirkimas arba V i e š i ų pirkimų statym o 85 straipsnio 6 dalyje nurodytas
suspaprastintas pirkimas.
16.4. Pirkim o procedūrų ataskaita, kai ji privalo būti teikiam a, pildom a C V P IS V iešųjų pirkimų tarnybos
nustatyta tvarka ir term inais ir baigiam a pildyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus pirkimui.

16.5. Perkančioji organizacija VieŠLjjų pirkimų tarnybai pateikia visų per kalendorinius m etus atliktų
pirkimų, kai pagal prelim inariąsias pirkim o sutartis sudarom os pagrindinės sutartys, visų per kalendorinius m etus
atliktų m ažos vertės pirkimų ir V iešųjų pirkimų statym o 85 straipsnio 6 dalyje nurodytus suspaprastintų pirkimų
ataskaitą (toliau vadinam a pirkimų ataskaita). Pirkimų ataskaitoje Perkančioji organizacija taip pat pateikia
duom enis apie visu s per kalendorinius m etus atliktus pirkim us pagal V iešųjų pirkim ų jstatym o 91 straipsnio
reikalavim us. Pirkimų ataskaita V iešųjų pirkimų tarnybai pateikiam a per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniam s
kalendoriniam s m etam s.
16.6. Perkančioji organizacija V iešųjų pirkimų tarnybai raštu pateikia k iek v ien o s įvyk dytos ar nutrauktos
pirkim o sutarties (prelim in ariosios sutarties) ataskaitą, išskyrus ataskaitą, sudarytą atliekant m ažos vertės
pirkim us ar atliekant pirkim us pagal sudarytą prelim inariąją sutartj, ar atliekant V iešųjų pirkimų statym o 85
straipsnio 6 dalyje nurodytus pirkim us, ne vėliau kaip per 14 dienų, įv y k d žiu s ar nutraukus pirkim o sutartj
(prelim inariąją sutartj).
16.7. Pirkim o procedūrų ataskaita, pirkimų ataskaita, įvyk d ytos ar nutrauktos pirkim o sutarties
(prelim inariosios sutarties) ataskaita rengiam os ir elektroninėm is p riem onėm is pateikiam os pagal V iešųjų pirkimų
tarnybos patvirtintas form as ir reikalavim us.
16.8. A taskaitos, išskyrus konfidencialią inform aciją, sk elb iam os Perkančiosios organizacijos
tinklalapyje, jei toks yra.

17. Dokumentų saugojimas:
17.1. įvyk d ytos pirkim o sutartys, paraiškos, pasiūlym ai, pirkim o dokum entai, paraiškų ir pasiūlym ų
nagrinėjim o bei vertinim o dokum entai, kiti su pirkimu su siję dokum entai, nepaisant jų pateikim o būdo, form os ir
laikm enos, saugom i L ietuvos R espublikos dokum entų ir archyvų įstatym o nustatyta tvarka, tačiau ne m ažiau kaip
4 m etus nuo pirkim o pabaigos.

II SKYRIUS
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PASKELBIMAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ BŪDAI, JŲ VYKDYMO
TVARKA
PIRMASIS SKIRSNIS
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PASKELBIMAS
18. Pirkimų paskelbimas
18.1. Perkančioji organizacija skelbia apie kiekvieną supaprastintą pirkimą, išskyrus T aisyklių 18.2,
punkte num atytus, atižvelgian t į V iešųjų pirkimų įstatym o 92 straipsnio nustatas, atvejus.
18.2. A pie supaprastintą pirkimą viešai gali būti neskelbiam a, kai:
18.2.1. pirkim as, apie kurį buvo skelbta, neįvyk o, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlym ų;
18.2.2. atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, visi gauti pasiūlym ai neatitiko pirkim o dokum entuose
nustatytų reikalavim ų arba buvo p asiūlytos per d idelės, Perkančiajai organizacijai nepriim tinos kainos, o pirkim o
sąlygos iš esm ės n ek eičiam os ir į neskelbiam ą pirkimą kviečiam i visi pasiūlym us pateikę tiekėjai, atitinkantys
Perkančiosios organ izacijos nustatytus m inim alius k valifikacijos reikalavim us;
18.2.3. dėl įvykių, kurių Perkančioji organizacija negalėjo iš anksto num atyti, būtina skubiai įsigyti
reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, aplinkybės, kuriom is grindžiam a ypatinga skuba, negali priklausyti nuo
perkančiosios organizacijos.
18.2.4. m ažos vertės pirkimai atliekam i T iekėjų apklausos būdu. T aisyklių 4 1 .1 .1 .4 . punkte num atytais
atvejais.
18.2.5. dėl techninių priežasčių, m eninio kūrinio sukūrim o arba įsig ijim o ar dėl objektyvių aplinkybių,
patentų, kitų intelektinės nuosavyb ės teisių ar kitų išim tinių teisių apsaugos tik konkretus tiekėjas gali patiekti
reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jo k io s kitos alternatyvos;
18.2.6. kai Perkančioji organizacija pagal ankstesnę sutartį iš tam tikro tiek ėjo pirko prekių arba paslaugų
ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildom ai, techniniu požiūriu derinant su jau turim om is prekėm is ir
suteiktom is paslaugom is, ir jeig u ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esm ės n esik eičia prekių ar paslaugų
kainos ir kitos są ly g o s, o alternatyvūs pirkimai dėl techn inio nesuderinam um o su ankstesniaisiais būtų
nepriim tini, nes Perkančiajai organizacijai įsigiju s skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji
negalėtų naudotis anksčiau pirktom is prekėm is ar paslaugom is ar patirtų d idelių nuostolių. Jeigu papildom ai
perkamų prekių ar paslaugų kaina viršija 30 procentų ankstesnės pirkimų kainos, turi būti atliekam a ekspertizė dėl
papildom ai perkamų prekių ar paslaugų techninių charakteristikų suderinam um o;

18.2.7. prekių ir paslaugų, skirtų L ietuvos R espublikos d iplom atinėm s atstovybėm s, konsu lin ėm s
įstaigom s u žsienyje ir L ietuvos R espublikos atstovybėm s prie tarptautinių organizacijų, kariniams atstovam s ir
sp ecialiesiem s atašė, pirkim am s, atliekam iem s u žsienio šalyse;
18.2.8. prekės ir p aslaugos yra perkam os naudojant reprezentacinėm s išlaidom s skirtas lėšas;
18.2.9. perkam os prekės gam inam os tik m okslo, ek sperim entavim o, studijų ar techninio tobulinim o
tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengti m okslo ar tobu lin im o išlaidų;
18.2.10. perkam os prekių biržoje kotiruojam os prekės;
18.2.11. perkami m uziejų eksponatai, archyvų ir bibliotekų dokum entai, prenumeruojam i laikraščiai ir
žurnalai;
18.2.12. ypač palankiom is sąlyg o m is perkama iš bankrutuojančių, likviduojam ų ar restruktūrizuojamų
ūkio subjektų;
18.2.13. prekės perkam os iš valstybės rezervo.
18.2.14. perkam os licen cijos naudotis bibliotekiniais dokum entais ar duom enų (inform acinėm is) bazėm is;
18.2.15. perkam os teisėjų, prokurorų, profesinės karo tarnybos karių, perkančiosios organizacijos
valstybės tarnautojų ir (ar) pagal darbo sutartj dirbančių darbuotojų m okym o paslaugos;
18.2.16. perkam os ekspertų kom isijų, kom itetų, tarybų, kurių sudarym o tvarką nustato L ietuvos
R espublikos įstatym ai, narių teik iam os nem aterialaus pobūdžio (in telek tin ės) paslaugos;
18.2.17. perkam os m okslo ir studijų institucijų v eik lo s išorinio vertinim o, m okslo, studijų programų,
m eninės veiklos, taip pat šių institucijų paraiškų, dokum entų, reikalingų leidim ui vykdyti studijas ir su studijom is
susijusią veiklą gauti, ekspertinio vertinim o paslaugos.
18.2.18. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galim a num atyti, paaiškėja, kad reikia papildom ų darbų arba
paslaugų, neįrašytų j sudarytą pirkim o sutartį, tačiau be kurių negalim a užbaigti sutarties vykdym o. T okia pirkimo
sutartis gali būti sudarom a tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkim o sutartis, o jo s ir visų kitų
papildom ai sudarytų pirkim o sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkim o sutarties kainos;
18.2.19. perkam iš esam o tiekėjo naujas paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti pagal ankstesnę
pirkim o sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji sutartis buvo sudaryta skelbiant apie pirkim ą ir kurį skelbiant buvo
atsižvelgta į tokių papildom ų pirkimų vertę, galim yb ė pirkti papildom ai buvo nurodyta pirkim o sk elb im e, o visi
m inim i pirkimai skirti tam pačiam projektui vykdyti. Papildom ų pirkimų metu sudarom ų pirkim o sutarčių trukmė
negali būti ilgesn ė kaip 3 metai skaičiuojant nuo pradinės pirkim o sutarties sudarym o m om ento.
18.3.
Perkančioj! organizacija atlikdam a supaprastintą neskelbiam ą pirkim ą ir priėmusi sprendim
sudaryti sutartį V iešųjų pirkimų įstatym o 86 straipsnyje nustatyta tvarka gali paskelbti (m ažos vertės atveju neskelbia) inform acinį pranešim ą (SK -5 form a), o kai atliekam as V iešųjų pirkimų įstatym o 2 p riedėlio B
paslaugų sąraše nurodytų paslaugų pirkim as ir kai pirkim o vertė yra ne m ažesnė, negu nustatyta tarptautinio
pirkim o vertės riba, - pranešim ą dėl savanoriško ex ante skaidrum o.

19. Pirkimų skelbimai:
19.1. Perkančioj! organizacija skelbim us apie supaprastinus pirkim us skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų
inform acinėje sistem oje (toliau - C V P IS), o pranešim us dėl savanoriško ex ante sk a id r u m o - ir Europos
Sąjungos oficialiajam e leidinyje. Skelbim ai, inform aciniai pranešim ai ir pranešim ai dėl savanoriško ex ante
skaidrum o gali būti papildom ai skelbiam i perkančiosios organizacijos tinklalapyje, kitur internete, leidiniu ose ar
kitom is priem onėm is.
19.2. Skelbim ai ir inform aciniai pranešim ai gali būti papildom ai skelbiam i Perkančiosios organizacijos
tinklalapyje, kitur internete, leidiniu ose ar kitom is priem onėm is, tačiau jis negali būti paskelbtas anksčiau, nei bus
paskelbtas V iešųjų pirkimų įstatym e nurodytuose šaltiniuose.
19.3. Perkančioj! organizacija apie pradedamą bet kurį pirkimą, taip pat nustatytą laim ėtoją ir ketinam ą
sudaryti bei sudarytą pirkim o sutartį nedelsdam a, tačiau ne anksčiau negu sk elb im as bus išsiųstas Europos
Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui ir (ar) paskelbtas C entrinėje viešųjų pirkimų inform acinėje sistem oje,
inform uoja savo tinklalapyje bei leidinio „V alstybės žin io s“ priede „Inform aciniai pranešim ai“ nurodydama:
19.3.1. apie pradedamą pirkimą - pirkim o objektą, pirkim o būdą ir j o pasirinkim o priežastis;
19.3.2 apie nustatytą laim ėtoją ir ketinam ą sudaryti pirkim o sutartį - pirkim o objektą, num atom ą pirkim o
sutarties kainą, laim ėjusio d alyvio pavadinim ą, jo pasirinkim o priežastis ir, jeig u žinom a, pirkim o sutarties
įsipareigojim ų dalį, kuriai laim ėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus;
19.3.3. apie sudarytą pirkim o sutartį - pirkim o objektą, pirkim o sutarties kainą, laim ėjusio dalyvio
pavadinim ą ir, jeig u žinom a, pirkim o sutarties įsipareigojim ų dalį, kuriai laim ėtojas ketina pasitelkti subrangovus,
subtiekėjus ar subteikėjus;
19.3.4. taip pat kitą V iešųjų pirkimų tarnybos nustatytą inform aciją.

19.4. Perkančioji organizacija, sudariusi pirkim o sutartj ar prelim inariąją sutartj dėl V iešųjų pirkimų
įstatym o 2 priedėlio B paslaugų sąraše nurodytų paslaugų, kai pirkim o vertė yra ne m ažesnė, negu yra nustatyta
tarptautinio pirkim o vertės riba, ne vėliau kaip per 48 dienas po pirkim o sutarties ar prelim inariosios sutarties
sudarymo privalo pateikti sk elb im ą apie sudarytą sutartį V iešųjų pirkimų tarnybai jo s nustatyta tvarka. Kitais
atvejais atlikus supaprastintą pirkim ą skelbim as dėl sutarties sudarym o nėra skelbiam as.
19.5. Skelbim ai apie supaprastintus pirkim us V iešųjų pirkimų tarnybai teikiam i elektroninėm is
priem onėm is V iešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.
19.6. S kelbim as spausdinam as Perkančiosios organ izacijos pasirinkta kuria nors o ficia lia Europos
Sąjungos kalba ir tik šis tekstas laikom as autentišku.

A N TI^SIS SKIRSNIS
SUPAPIMSTINTŲ PIRKIMŲ BŪDAI
20. Supaprastintų pirkimų būdai ir jų pasirinkimo tvarka:
20.1. Supaprastintus pirkim us Perkančioji organizacija turi teisę vykdyti supaprastinto atviro konkurso,
supaprastinto riboto konkurso, supaprastintų skelbiam ų derybų, tiekėjų apklausos ir supaprastinto projekto
konkurso būdais.
20.2. Perkančioji organizacija pirkim am s atlikti gali taikyti ir kitas procedūras - dinam inę pirkim o
sistem ą ir elektroninį aukcioną. Š ios procedūros, jei jo s pasirenkam os, atliekam os atitinkamai V iešųjų pirkimų
jstatym o II skyriaus VII ir VIII skirsnių nustatyta tvarka.
20.3. Supaprastinto atviro konkurso, supaprastinto riboto konkurso, supaprastintų skelbiam ų derybų
pirkim o būdus Perkančioji organizacija gali taikyti v isais atvejais.
20.4. T iekėjų apklausos būdą Perkančioji organizacija gali taikyti T aisyklių 41 punkto atvejais.
20.5. Supaprastinto projekto konkursą Perkančioji organizacija gali vykdyti supaprastinto atviro arba
supaprastinto riboto projekto konkurso būdu.

TREČIASIS SKIRSNIS
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI TIEKĖJAMS, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, PASIŪLYMŲ
GALIOJIMO TERMINAI IR PASIŪLYMO GALIOJIMO BEI SUTARTIES ĮVYKDYMO
UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI, PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR
PALYGINIMAS, INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO REZULTATUS
21. Tiekėjų kvalifikiicijos patikrinimas:
21.1. Siekiant įsitikinti, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkim o sutartį, vadovaujantis V iešųjų pirkimų
įstatym o 3 2 - 3 8 straipsnių nuostatom is ir atsižvelgian t į T iekėjų k valifik acijos vertinim o m etodines
rekom endacijas, patvirtintas V iešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 20 0 3 m. sp alio 20 d. įsakym u Nr. lS -1 0 0
(Žin., 2 003, Nr. 103-4623; 2 0 0 4 , Nr. 6 3 -2 2 8 5 ; 2 0 0 7 , Nr. 6 6 -2 5 9 5 ; 2 0 0 9 , Nr. 3 9 -1 5 0 5 ), bei V iešųjų pirkimų
tarnybos direktoriaus 2 0 1 0 balandžio 15 d. įsakym ą Nr. lS -5 4 „D ėl atvejų, kada vietoj kvalifikaciją patvirtinančių
dokum entų perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjų pateikti jo s nustatytos form os pirkim o dokum entuose
nurodytų m inim alių kvalifikacinių reikalavim ų atitikties deklaraciją, nustatym o“ (Žin. 2 0 1 0 , Nr. 4 6 -2 2 3 1 ),
pirkim o dokum entuose nustatom i tiekėjų k valifikacijos reikalavim ai ir vykdom as tiekėjų kvalifikacijos
patikrinimas. P asikeitus šiam e punkte m inėtiem s teisės aktam s, vadovaujam asi aktualia redakcija.
21.2. T iekėjų k valifikacijos neprivalom a tikrinti, kai:
21.2 .1 . jau vykdytam e supaprastintam e pirkim e visi gauti pasiūlym ai neatitiko pirkim o dokum entų
reikalavim ų arba buvo p asiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriim tinos kainos, o pirkim o są ly g o s iš
esm ės n ek eičiam os ir į apklausos būdu atliekam ą pirkimą kviečiam i visi p asiūlym us pateikę tiekėjai, atitinkantys
perkančiosios organizacijos nustatytus m inim alius k valifikacijos reikalavim us;
2 1 .2 .2 . dėl techninių, m eninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali patiekti
reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir nėra jo k io s kitos alternatyvos;
21.2 .3 . perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkim o sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių arba
paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildom ai, techniniu požiūriu derinant su jau turim om is prekėm is ir
suteiktom is paslaugom is, ir jeig u ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esm ės n esik eičia prekių ar paslaugų
kainos ir kitos sąly g o s, o alternatyvūs pirkimai dėl techn inio nesuderinam um o su ankstesniaisiais būtų
nepriim tini, nes perkančiajai organizacijai įsigiju s skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji
negalėtų naudotis anksčiau pirktom is prekėm is ar p aslaugom is ar patirtų d idelių nuostolių;
21 .2 .4 . prekių biržoje perkam os kotiruojam os prekės;

21.2 .5 .

perkami

m uziejų eksponatai, arciiyviniai

ir bibliotekiniai

dokum entai, yra prenumeruojami

laikraščiai ir žurnalai;
21.2.6. ypač palankiom is sąlygom is perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų, restruktūrizuojamų ar
sustabdžiusių veiklą ūkio subjektų;
2 1.2 .7 . perkam os licen cijos naudotis bibliotekiniais dokum entais ar duom enų (inform acinėm is) bazėm is;
2 1.2 .8 . dėl aplinkybių, kurių nebuvo galim a num atyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildom i darbai arba
paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkim o sutartį, tačiau be kurių n egalim a užbaigti pirkim o sutarties
vykdym o;
2 1 .2 .9 . perkam os ekspertų kom isijų, kom itetų, tarybų, kurių sudarym o tvarką nustato Lietuvos
R espublikos įstatym ai, narių teik iam os nem aterialaus pobūdžio (intelek tinės) paslaugos;
2 1 .2 .1 0 . vykdant pirkim ą apklausos būdu iš anksto žinom a, kad tiek ėjo kvalifikacija atitinka keliam us
reikalavim us ir tiekėjas bus pajėgus įvykdyti sutartį;
2 1 .2 .1 1 . vykdom i m ažos vertės pirkimai.
2 1 .3 .Jei perkančioji organizacija tikrina tiekėjų kvalifikaciją, visais atvejais privalo patikrinti, ar nėra
V iešųjų pirkimų įstatym o 33 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų. V isi kiti kvalifikacijos reikalavim ai gali būti
laisvai pasirenkam i.
21.4. Kai supaprastintas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas atliekamas supaprastinto atviro konkurso ar
apklausos, kurios metu nesiderama, būdu, perkančioji organizacija vietoj kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų gali
prašyti tiekėjų pateikti jo s nustatytos formos pirkimo dokum entuose nurod>^ų m inimalių kvalifikacinių reikalavimų
atitikties deklaraciją, išskyrus atvejus, kai taikomas elektroninis aukcionas, naudojama dinam inė pirkimo sistema.

22. Techninė specifiliacija:
22.1. A tliekant supaprastintus pirkim us (išskyrus m ažos vertės pirkim us), techn inė sp ecifikacija rengiam a
vadovaujantis VieŠLjjų pirkimų įstatym o 25 straipsnio nuostatom is. Perkančioji organizacija, atlikdam a m ažos
vertės pirkimus, gali nesivadovauti V iešųjų pirkimų įstatym o 25 straipsnyje nustatytais reikalavim ais, tačiau bet
kuriuo atveju ji turi užtikrinti V iešųjų pirkimų įstatym o 3 straipsnyje nurodytų principų laikym ąsi.
22.2. T ech ninė sp ecifikacija nustatom a nurodant standartą, techninį reglam entą ar norm atyvą arba
nurodant pirkim o objekto funkcines savyb es, ar apibūdinant norim ą rezultatą arba šių būdų deriniu.
22.3. R engiant techninę specifikaciją, nurodom os pirkim o objekto arba pirkim o objekto panaudojim o
tikslo ir sąlygų sa vyb ės (p vz., našum as, m atm enys, energijos suvartojim as, norim a gauti nauda naudojant pirkim o
objektą ir pan.) ir reikalavim ų Šiom s savyb ėm s reikšm ės. R eik šm ės nurodom os ribiniais dydžiais („ne daugiau
kaip
„ne m ažiau kaip ....“) arba reikšm ių diapazonais („nuo ... iki ...“). Tik pagrįstais atvejais reikšm ės gali
būti nurodom os tiksliai („turi būti lygu ...“).
22.4. Jeigu kartu su p aslaugom is perkam os prekės ir (ar) darbai, su prekėm is - paslaugos ir (ar) darbai, o
su d a r b a is - prekės ir (ar) paslaugos, techninėje sp ecifik acijoje atitinkam ai nustatom i reikalavim ai ir kartu
perkam om s prekėm s, darbams ar paslaugom s.
22.5. Jei leidžiam a pateikti alternatyvius pasiūlym us, nurodom i m inim alūs reikalavim ai, kuriuos šie
pasiūlym ai turi atitikti. A lternatyvūs pasiūlym ai negali būti priim am i, vertinant m ažiau sios kainos kriterijumi.
22.6. R engiant techninę sp ecifikaciją, negalim a nurodyti konkrečios prekės, gam intojo ar tiekim o šaltinio,
gam ybos proceso, prekės ženk lo, patento, kilm ės šalies, išskyrus atvejus, kai neįm anom a tiksliai ir suprantamai
apibūdinti pirkim o objekto. Š iuo atveju privalom a nurodyti, kad savo sav y b ėm is lygiaverčiai pirkim o objektai yra
priim tini, įrašant žod žiu s „arba lygiavertis“.
22.7. T aisyklių 22.5. - 22.6. punkto reikalavim ai neprivalom i vykdant m ažos vertės pirkimus.
2 2.8. Prekių, paslaugų ar darbų, nurodytų Produktų, kurių v iešiesiem s pirkimams taikytini aplinkos
apsaugos kriterijai, techninė specifikacija turi apimti šiem s produktams nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus.
Prekių, nurodytų Prekių, išskyrus kelių transporto priem ones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos
vartojimo efektyvum o reikalavim ai, ir šių prekių energijos vartojimo efektyvum o reikalavim ų sąraše, patvirtintame
Lietuvos R espublikos energetikos ministro įsakym u, techninė specifikacija turi apimti energijos vartojimo
efektyvum o reikalavim us, jsigyjant kelių transporto priem ones, jų techninė specifikacija Energijos vartojimo
efektyvum o ir aplinkos apsaugos reikalavim ų, taikomų įsigyjant kelių transporto priem ones, nustatymo ir atvejų,
kada juos privalom a taikyti, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos R espublikos su sisiekim o ministro, nustatytais
atvejais turi apimti tvarkos apraše nustatytus energijos vartojimo efektyvum o ir aplinkos apsaugos reikalavim us.
22.9. Perkančioji organizacija turi teisę pareikalauti, kad tiekėjas pateiktų valstybės ar savivald yb es
institucijų išduotus dokum entus tam, kad įsitikintų, jo g tiekėjo siū lo m o s prekės, p aslaugos ar darbai atitinka teisės
aktų privalom uosius reikalavim us. Pirkim o d okum entuose gali būti reikalaujam a pateikti tiekėjo tiekiam ų prekių.

atliekam ų darbų ar teikiam ų paslaugų aprašym us, pavyzdžius ar nuotraukas ar paprašyti tiekėjo leidim o apžiūrėti

pirkim o objektą.
22.10.
Perkančioji organizacija iš anksto skelbia pirkimų (išskyrus m ažos vertės) techninių specifikacijų
projektus, vadovaudam asi nustatyta V ešųjų pirkimų tarnybos Informacijos apie planuojam us vykdyti viešuosius
pirkimus skelbim o Centrinėje viešųjų pirkimų inform acinėje sistem oje tvarka.

23. Pasiūlymų galiojimo terminai, jų keitimas ir atšaukimas:
23.1. Pasiūlym as galioja jam e tiekėjo nurodytą laiką. Š is laikas turi būti ne trum pesnis, negu yra nustatyta
pirkimo d okum entuose. Jeigu p asiūlym e nenurodytas jo g aliojim o laikas, laikom a, kad pasiūlym as galioja tiek.
kiek nustatyta pirkim o dokum entuose.
23.2. Kol n esib aigė pasiūlym ų galiojim o laikas, Perkančioji organizacija gali prašyti, kad tiekėjai pratęstų
jų galiojim ą iki konkrečiai nurodyto laiko. T iekėjas gali atm esti tokj prašym ą, neprarasdam as teisės j savo
pasiūlym o galiojim o užtikrinim ą, jei tokio buvo reikalauta.
23.3. T iekėjas, kuris sutinka pratęsti savo p asiūlym o galiojim o laiką ir apie tai raštu praneša Perkančiajai
organizacijai, turi pratęsti pasiūlym o galiojim o užtikrinim o terminą arba pateikti naują pasiūlym o g aliojim o
užtikrinimą. Jeigu tiekėjas nepratęsia pasiūlym o galiojim o užtikrinim o term ino arba nepateikia naujo pasiūlym o
galiojim o užtikrinim o, laikom a, kad jis atm etė prašym ą pratęsti savo p asiūlym o g aliojim o terminą.
23.4. Kol nesuėjo pasiūlym ų pateikim o term inas, tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlym ą
neprarasdamas teisės j savo pasiūlym o galiojim o užtikrinimą. T oks pakeitim as arba pranešim as, kad pasiūlym as
atšaukiam as, pripažjstam as galiojančiu, jeig u Perkančioji organizacija j j gavo prieš pasiūlym ų pateikim o terminą.
23.5. Perkančioji organizacija sprendim ą dėl laim ėtojo nustatym o privalo priimti ne vėliau, nei pasibaigs
pasiūlym o galiojim o term inas, o jei jis buvo pratęstas - ne vėliau, nei pasibaigs naujai nustatytas p asiūlym o
galiojim o terminas. T aisyk lės nenustato, kokiam terminui bei kiek kartų gali būti prašom a pratęsti pasiūlym o
galiojim o terminą, tačiau Perkančioji organizacija neturi teisės dirbtinai vilkinti pirkim o procedūros - sprendim as
dėl pirkim o turi būti priimtas per terminą, atitinkant] protingum o kriterijų.

24. Pasiūlymo galiojimo ir sutarties įvykdymo užtikrinimas:
24.1. Perkančioji organizacija gali pareikalauti, kad pasiūlym ų galiojim as būtų užtikrinamas, ir privalo
pareikalauti, kad pirkim o sutarties įvykdym as būtų užtikrinam as L ietuvos R espublikos civ ilin io kodekso
nustatytais prievolių įvyk dym o užtikrinim o būdais. Perkančioji organizacija, atlikdam a viešąjį pirkimą
elektroninėm is priem onėm is, gali nustatyti, kad pasiūlym o g a lio jim o ir pirkim o sutarties įvyk dym o užtikrinim as
pateikiam as elektroniniu būdu.
24.2. Sutarties įvyk d ym o užtikrinim o gali būti nereikalaujam a vykdant m ažos vertės pirkimus.
24.3. Perkančioji organizacija negali atm esti pasiūlym o ga lio jim o užtikrinim o ir pirkim o sutarties
įvykdym o užtikrinim o rem dam asi tuo, kad šiuos užtikrinim us suteikė ne L ietuvos R espublikos ūkio subjektas,
jeigu toks p asiūlym o g a liojim o užtikrinim as ir pirkim o sutarties įv y k d y m o užtikrinim as bei jį suteikęs ūkio
subjektas atitinka pirkim o dokum entuose nustatytus reikalavim us.
24.4. Prieš pateikdam as pasiūlym o galiojim o užtikrinim ą arba prieš pateikdam as pirkim o sutarties
įvyk dym o užtikrinim ą, tiekėjas gali prašyti Perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo
siūlom ą pasiūlym o galiojim o užtikrinim ą arba pirkim o sutarties įvyk d ym o užtikrinim ą. T okiu atveju Perkančioji
organizacija privalo atsakyti tiekėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo prašym o gavim o d ien os. Šis
patvirtinim as neatim a iš P erkančiosios organizacijos teisės atm esti p asiūlym o ga lio jim o užtikrinimą arba pirkimo
sutarties įvyk d ym o užtikrinim ą, gavus inform acijos, kad p asiūlym o galiojim ą ar pirkim o sutarties įvykdym ą
užtikrinantis ūkio subjektas tapo nem okus ar neįvykdė įsipareigojim ų Perkančiajai organizacijai arba kitiem s ūkio
subjektam s, ar netinkam ai ju o s vykdė.

25. Pasiūlymų vertinimas ir palyginimas:
25.1. Pasiūlym ai turi būti priim am i laikantis pirkim o doku m entuose nurodytos tvarkos. Pavėluotai gauti
vokai su pasiūlym ais neatplėšiam i ir grąžinami ju os p ateikusiem s tiekėjam s. N eu žk lijuotu ose, turinčiuose
m echaninių ar kitokių pažeidim ų, galinčių kelti abejonių dėl pasiūlym ų slaptum o v o k u ose pateikti pasiūlym ai
nepriim am i ir grąžinam i ju o s pateikusiem s tiekėjam s.
25.2. Vokus su pasiūlymais atplėšia, pasiūlymus nagrinėja ir vertina supaprastintą pirkimą atliekanti Kom isija
arba Pirkimų organizatorius.
25.3. Vokai su pasiūlym ais atplėšiam i K om isijos posėdyje. Posėdis vyksta pirkimo dokum entuose
nurodytoje vietoje, prasideda nurodytą dieną, valandą ir minutę. Pradinis susipažinim as su elektroninem is
priem onėm s gautais pasiūlym ais prilyginam as vokų atplėšim ui. P osėdžio diena ir valanda turi sutapti su pasiūlym ų
pateikimo term ino pabaiga. Nustatytu laiku turi būti atplėšti visi vokai su pasiūlym ais, gauti nepasibaigus jų
pateikimo terminui. Vokų atplėšim o procedūroje, išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo metu gali būti deramasi

dėl pasiūlym o sąlygų ir tokiam e pirkime dalyvauti kviečiam i keli tiekėjai, turi teisę dalyvauti visi pasiūlym us
pateikę tiekėjai arba jų atstovai. Šis punktas neprivalom as m ažos vertės bei elektroninų vykdom ų C V P IS pirkimų
atveju.
25.4. Jeigu pasiūlym us buvo prašom a pateikti d vieju ose vok uose, vokai su pasiūlym ais turi būti
atplėšiam i d vieju ose K om isijos p osėd žiu ose. Pirmam e posėd yje atplėšiam i tik tie vokai, kuriuose yra pateikti
techniniai p asiūlym o duom en ys ir kita inform acija bei dokum entai, antrame p osėd yje - vokai, kuriuose nurodytos
kainos. Antras p osėd is gali įvykti tik tada, kai perkančioji organizacija patikrina, ar tiekėjų kvalifikacija ir
pateiktų pasiūlym ų techniniai d uom enys atitinka pirkim o d okum entuose keliam us reikalavim us, ir pagal pirkim o
dokum entuose nustatytus reikalavim us įvertina pasiūlym ų techn inius d uom en is. A pie šio patikrinim o ir
įvertinim o rezultatus perkančioji organizacija privalo raštu pranešti v isiem s tiekėjam s, kartu nurodyti antro vokų
su pasiūlym ais atplėšim o p osėd žio laiką ir vietą. Jeigu perkančioji organizacija, patikrinusi ir įvertinusi pirm ame
voke tiekėjo pateiktus duom enis, atmeta jo pasiūlym ą, neatplėštas vokas su pasiūlyta kaina sau gom as kartu su
kitais tiekėjo pateiktais dokum entais V iešųjų pirkimų įstatym o 21 straipsnyje nustatyta tvarka. Šis punktas
neprivalom as m ažos vertės pirkimų atveju.
25.5. A tp lėšus voką, p asiūlym o paskutinio lapo antrojoje pusėje pasirašo posėd yje dalyvaujantys
K om isijos nariai ar Pirkimų organizatorius. Ši nuostata netaikom a, kai pasiūlym as perduodam as elektroninėm is
priem onėm is. Šis punktas neprivalom as m ažos vertės pirkimu atveiu.
25.6. K om isija vokų atplėšim o procedūros rezultatus įform ina protokolu. Šis punktas neprivalom as m ažos
vertės pirkimų atveju.
25.7. V okų su p asiūlym ais atplėšim o procedūroje dalyvaujantiem s tiekėjam s ar jų atstovam s pranešam a ši
inform acija (neprivalom a m ažos vertės pirkimų atveju):
25.7 .1 . pasiūlym ą pateikusio tiekėjo pavadinim as;
2 5 .7 .2 . kai pasiūlym ai vertinam i pagal m ažiau sios kainos kriterijų - p asiūlym e nurodyta kaina;
2 5.7 .3 . kai pasiūlym ai vertinam i pagal ek onom iškai n audingiausio p asiūlym o vertinim o kriterijų pasiūlym e nurodyta kaina ir pagrindinės techninės pasiūlym o charakteristikos. Jeigu pageidauja nors vienas vokų
su pasiūlym ais atplėšim o procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo atstovas, turi būti paskelbtos v iso s pasiūlym ų
charakteristikos, į kurias bus atsižvelgta vertinant pasiūlym us;
2 5.7 .4 . kai pasiūlym ai vertinami pagal ekonom iškai naudingiausio p asiūlym o vertinim o kriterijų ir
prašoma pateikti pasiūlym us d vieju ose vok uose (vertinant ekspertinių vertinim ų m etodais), vokų su pasiūlym ais,
kuriuose yra techniniai p asiūlym o d uom enys, atplėšim o procedūroje sk elb iam os pagrindinės techninės pasiūlym o
charakteristikos, o vokų su p asiūlym ais, kuriuose nurodytos kainos, atplėšim o procedūroje - pasiūlym e nurodyta
kaina;
25.7.5. ar pasiūlym as pasirašytas tiekėjo ar jo įg a lio to asm ens, o elek troninėm is priem onėm is teikiam as
pasiūlym as - pateiktas su saugiu elektroniniu parašu (jei reikalaujama);
2 5.7 .6 . kai tiekėjai reikalauja:
2 5 .7 .6 .1 . ar yra pateiktas pasiūlym o galiojim o užtikrinimas;
2 5 .7 .6 .2 . ar pateiktas pasiūlym as yra susiūtas, sunum eruotas;
2 5 .7 .6 .3 . ar pasiūlym as paskutinio lapo antroje pusėje patvirtintas tiek ėjo ar jo įgalioto asm ens parašu, ar
nurodytas pasirašančio asm ens vardas, pavardė, pareigos bei pasiūlym ą sudarančių lapų skaičius;
25.8. kai pasiūlym ai pateikiam i elektroninėm is priem onėm is - ar pasiūlym as pateiktas perkančiosios
organizacijos nurodytom is elektroninėm is priem onėm is.
25.9. Jei pirkimas susideda iš atskirų pirkimo dalių, Taisyklių 2 5 .7 .1 -2 5 .1 0 punktuose nurodyta informacija, o
jei reikia, ir kita Taisyklių 25.7 punkte nurodyta informacija skelbiam a dėl kiekvienos pirkimo dalies. Tokia
informacija turi būti nurodoma ir vokų atplėšim o posėdžio protokole. Šis punktas neprivalom as m ažos vertės pirkimų
atveju.
25.10. V okų su pasiūlym ais atplėšim o metu, kai pasiūlym ai pateikiam i v ok u ose. K om isija turi leisti
posėdyje dalyvaujantiem s suinteresuotiem s tiekėjam s ar jų įgaliotiem s atstovam s viešai ištaisyti pastebėtus jų
pasiūlym o su siu vim o ar įform in im o trūkumus, kuriuos įm anom a ištaisyti p o sėd žio metu.
25.11. A pie vokų su pasiūlym ais atplėšim o procedūrų metu paskelbtą inform aciją raštu pranešam a ir
vokų atplėšim o procedūroje nedalyvaujantiem s pasiūlym us p ateikusiem s tiekėjam s, jeig u jie to pageidauja.
K iekvienas vokų atplėšim o procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo atstovas turi teisę asm eniškai susipažinti su
viešai perskaityta inform acija, tačiau supažindindam a su šia inform acija perkančioji organizacija negali atskleisti
tiekėjo pasiūlym e esan čios k on fid en cialios inform acijos.
25.12. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlym us pateikusiems tiekėjams
ar jų atstovams.

2 5 .1 3 . Perkančioji organizacija, nagrinėdam a pasiūlym us (neprivalom a m ažos vertės pirkimu atveiu ):
2 5 .1 3 .1 . tikrina tiekėjų p asiūlym uose pateiktų kvalifikacinių duom enų atitikim ą pirkim o d okum entuose
nustatytiem s m inim aliem s k valifikacijos reikalavim am s. Jeigu nustatom a, kad tiek ėjo pateikti kvalifikaciniai
duom enys yra n eišsam ū s arba netikslūs, privalom a prašyti tiekėjo ju o s patikslinti per perkančiosios organizacijos
nurodytą terminą;
2 5 .1 3 .2 . tikrina, ar pasiūlym as atitinka pirkim o dokum entuose nustatytus reikalavim us;
25 .1 3 .3 . radusi pasiūlym e nurodytos kainos ap skaičiavim o klaidų, privalo paprašyti dalyvių p e r j o s
nurodytą term iną ištaisyti p asiūlym e pastebėtas aritm etines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlym ais atplėšim o
p osėd žio metu paskelbtos kainos. T aisydam as pasiūlym e nurodytas aritm etines klaidas, dalyvis neturi teisės
atsisakyti kainos sudėtinių dalių arba papildyti kainą naujom is dalim is. Jei d alyvis per perkančiosios organizacijos
nurodytą term iną n eištaiso aritm etinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlym o, jo pasiūlym as laikom as neatitinkančiu
pirkim o dokum entuose nustatytų reikalavim ų;
2 5 .1 3 .4 . tuo atveju, kai pasiūlym e nurodyta kaina, išreikšta sk aičiais, neatitinka kainos, nurodytos
žodžiais, teisinga laikom a kaina, nurodyta žod žiais. T uo atveju, kai pirkim as vykdom as elektroninėm is
priem onėm is ir p asiūlym o kaina, išreikšta skaičiais pasiūlym o form oje, neatitinka pasiūlym o kainos, nurodytos
skaičiais C V P IS lan gelyje „P asiūlym o kaina“ (kai kainą prašom a nurod>li abiem būdais), teisinga bus laikom a
skaitinė išraiška, nurodyta p asiūlym o formoje;
2 5 .1 3 .5 . kai pateiktame pasiūlym e nurodoma nejprastai maža kaina, privalo pareikalauti, kad dalyvis
pagrįstų siūlom ą kainą raštu. Siekiant įsitikinti, ar pateiktame pasiūlym e nurodyta kaina yra neįprastai maža,
perkančioji organizacija vadovaujasi Vieštįjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2 0 0 9 m. rugsėjo 30 d. įsakym u Nr. IS 96 „Dėl pasiūlym e nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai m ažos kainos sąvokos apibrėžim o“ (Žin., 2009,
Nr. 119-5131) bei Pasiūlym e nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai m ažos kainos pagrindimo
rekom endacijom is, patvirtintomis V iešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2 0 0 9 m. lapkričio 10 d. įsakym u Nr. IS122 (Žin., 2009, Nr. 136-5965);
2 5 .1 3 .6 . tikrina, ar p asiūlytos ne per d idelės kainos.
25.14. Iškilus klausim ų dėl pasiūlym ų turinio perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai pateiktų
paaiškinim us nekeisdam i pasiūlym o. Esant reikalui, tiekėjai ar jų atstovai gali būti kviečiam i į K om isijos posėdį, iš
anksto raštu pranešant, į kokius klausim us jie turės atsakyti.
25.15. Perkančioji organizacija atmeta pasiūlym ą, jeigu:
2 5 .1 5 .1 . tiekėjas neatitiko m inim alių kvalifikacijos reikalavim ų;
2 5 .1 5 .2 . tiekėjas savo pasiūlym e pateikė netikslius ar neišsam iu s d uom en is apie savo kvalifikaciją ir,
perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų;
2 5 .1 5 .3 . pasiūlym as neatitiko pirkim o d okum entuose nustatytų reikalavim ų;
25 .1 5 .4 . pateiktam e p asiūlym e nurodyta kaina (derybų atveju - galutinė kaina) yra neįprastai m aža kaina
ir dalyvis p erkančiosios organizacijos prašymu nepateikė raštiško kainos (derybų atveju - galutinės kainos)
sudėtinių dalių pagrindim o arba kitaip nepagrindė neįprastai m ažos kainos;
25.15.5. tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai
organizacijai nepriimtinos kainos;
25.15.6. tiekėjas p e r jo s nustatytą terminą, kaip nurodyta VieŠL|jų pirkimų įstatymo 28 straipsnio 10 dalyje,
perkančiajai organizacijai paprašius, per jo s nustatytą protingą temiiną, nepatikslino, nepapildė ar nepateikė pirkimo
dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų; tiekėjo įgaliojim o asmeniui pasirašyti paraišką ar
pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties, pasiūlymo galiojim o užtikrinimą patvirtinančio dokumento;
2 5 .1 5 .7 . tiekėjas pateikė pasiūlym ą ir voke, ir elektroninėm is priem onėm is;
2 5 .1 5 .8 . pasiūlym as pateiktas be saugaus elektroninio parašo, kai jo buvo reikalauta.
25.16. Dėl T aisyklių 2 5.15 punkte nurodytų priežasčių neatm esti pasiūlym ai vertinam i rem iantis vienu iš
šių kriterijų:
2 5 .1 6 .1 . ekonom iškai naudingiausio pasiūlym o, kai pirkim o sutartis sudarom a su dalyviu, pateikusiu
perkančiajai organizacijai naudingiausią pasiūlym ą, išrinktą pagal pirkim o doku m entuose nustatytus kriterijus,
susijusius su pirkim o objektu, - paprastai kokybės, kainos, techninių privalum ų, estetinių ir funkcinių
charakteristikų, en ergijos vartojim o efektyvum o, aplinkos apsaugos charakteristikų, ek sp loatavim o išlaidų,
efektyvum o, garantinio aptarnavim o ir techninės pagalbos, pristatym o datos, pristatym o laiko arba užbaigim o
laiko. Pasiūlym ų vertinim o kriterijais negalim a pasirinkti tiekėjų kvalifikacijos kriterijų;
2 5 .1 6 .2 . m ažiau sios kainos.

25 .1 6 .3 .

su pirkim o objektu susijusiais kriterijais, kurie negali nepagrjstai ir neobjektyviai riboti tiekėjų

galim ybių dalyvauti pirkim e ar nesudaro išskirtinių sąlygų konkretiem s tiekėjam s, pažeidžiant šių T aisyklių 5
punkte nurodytus principus.
25.17. Pirkim o d okum entuose nurodom as k iek vien o ekonom iškai naudingiausiam pasiūlym ui nustatyti
pasirinkto kriterijaus lygin am asis svoris. Kriterijų lyginam asis svoris gali būti išreikštas konkrečiu dydžiu arba
nustatant intervalą, į kurj patenka kiekviena kriterijui priskiriama reikšm ė. T ais atvejais, kai dėl pirkim o objekto
ypatybių nejm anom a nustatyti kriterijų lyginam ojo svorio, perkančioji organizacija turi nurodyti pirkim o
dokum entuose taikom ų kriterijų svarbos eiliškum ą m ažėjančia tvarka.
25.18. Perkančioji organizacija, pagal pirkimo dokum entuose nustatytus vertinim o kriterijus ir tvarką
įvertinusi pateiktus dalyvių pasiūlym us. V iešųjų pirkimų jstatym o 32 straipsnio 8 dalyje nustatytu atveju patikrinusi
tiekėjo, kurio pasiūlym as pagal vertinim o rezultatus gali būti pripažintas laim ėjusiu, atitiktj m inim aliem s
kvalifikaciniam s reikalavim am s, nustato pasiūlym ų eilę ekonom inio naudingum o m ažėjim o arba kainų didėjim o
tvarka (išskyrus atvejus, kai pasiūlym ą pateikti kviečiam as tik vienas tiekėjas arba pasiūlym ą pateikia tik vienas
tiekėjas). Tais atvejais, kai, vertinant ekonom iškai naudingiausio pasiūlym o vertinim o kriterijumi, kelių tiekėjų
pasiūlymų ekonom inis naudingum as yra vienodas, vertinant m ažiausios kainos kriterijumi - kelių tiekėjų kaina yra
vienoda, sudarant pasiūlym ų eilę, pirm esnis j šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio vokas su pasiūlym ais jregistruotas
anksčiausiai ar pasiūlym as elektroninėm is priem onėm is pateiktas anksčiausiai. Jei pirkimas atliekam as
elektroninėm is priem onėm is, o dalj pasiūlym o galim a pateikti voke (pvz., pasiūlym o galiojim ą užtikrinantis
dokumentas), tai pasiūlym o pateikim o m om entas yra tuom et, kai gauta p a sk u tin ėjo dalis ir pirm esnis j pasiūlym ų
eilę įrašomas tas tiekėjas, kuris pirmas pateikė visą pasiūlymą. Laim ėjusiu pasiūlym u pripažįstamas pirmuoju
pasiūlymų eilėje esantis pasiūlym as.
25.19. T ais atvejais, kai pasiūlym ą pateikti kviečiam as tik vienas tiekėjas arba pasiūlym ą pateikia tik
vienas tiekėjas, jo pasiūlym as laikom as laim ėjusiu, jeig u jis neatm estas pagal T aisyklių 2 5 .1 5 . punkto nuostatas.

26. Neįprastai maža pasiūlyta kaina:
26.1. Jeigu pateiktam e pasiūlym e nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina (derybų atveju - galutinė
kaina) yra neįprastai m aža, Perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad d alyvis pagrįstų siū lom ą kainą
(derybų atveju - galutinę kainą), o jeig u dalyvis nepateikia tinkam ų kainos (derybų atveju - galutinės kainos)
pagrįstum o įrodym ų, pasiūlym ą privalo atm esti. Šis reikalavim as neprivalom as m ažos vertės pirkimu atveju.
26.2. N eįprastai m aža kaina visais atvejais laikom a kaina, kuri atitinka V iešųjų pirkimų tarnybos
nustatytus kriterijus. Pasiūlym o kaina gali būti laikom a neįprastai m aža ir kitais, nei V iešųjų pirkimų tarnybos,
nustatytais atvejais.
26.3. Perkančioji organizacija, siekdam a, kad neįprastai m ažos kainos būtų pagrįstos, raštu kreipiasi į
tokią kainą pasiūliusį dalyvį ir prašo pateikti, jo s m anym u, reikalingas p asiūlym o d etales, kainos sudėtines dalis ir
skaičiavim us. Perkančioji organizacija, vertindama kainos pagrindim ą, a tsižv elg ia į:
2 6.3 .1 . gam ybos proceso, teikiam ų paslaugų ar statybos m etodo ekonom iškum ą;
2 6.3 .2 . pasirinktus techninius sprendim us ir (arba) išskirtinai palankias sąlygas tiekti prekes, teikti
paslaugas ar atlikti darbus;
26 .3 .3 . d alyvio siūlom ų prekių, paslaugų ar darbų originalum ą;
26 .3 .4 . norm inių dokum entų dėl darbų saugos ir darbo sąlygų , galiojančių prekių tiekim o, paslaugų
pateikim o ar darbų atlikim o vietoje, laikym ąsi;
2 6 .3 .5 . d alyvio galim yb ę gauti valstybės pagalbą.
26.4. Kai Perkančioji organizacija nustato, kad neįprastai m ažos kainos p asiūlytos dėl to, kad d alyvis yra
gavęs valstybės pagalbą, šis pasiūlym as gali būti atm estas vien šiu o pagrindu, jeig u d a ly v is negali per pakankamą
P erkančiosios organizacijos nustatytą laikotarpį įrodyti, kad valstyb ės pagalba buvo suteikta teisėtai. Atm etusi
pasiūlym ą šiu o pagrindu, Perkančioji organizacija apie tai privalo pranešti Europos K om isijai. V alstybės pagalba
laikom a bet kuri priem onė, atitinkanti Sutarties dėl Europos Sąjungos veik im o 107 straipsnio 1 dalyje nustatytus
kriterijus.
26.5. N eįprastai m ažos kainos institutas neprivalom as vykdant m ažos vertės pirkimus.

27. Informavimas apie pirkimo procedūros rezultatus
27.1.
Perkančioji organizacija su interesuotiem s dalyviam s ir su interesuotiem s kandidatam s nedelsdam a
(ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) praneša apie priimtą sprendim ą sudaryti pirkim o sutartį ar preliminariąją
sutartį arba sprendim ą dėl leidim o dalyvauti dinam inėje pirkim o sistem oje, taip pat pateikia T aisyklių 27.2.
punkte nurodytos atitinkam os inform acijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkim o procedūros m etu, santrauką ir
nurodo nustatytą pasiūlym ų eilę, laim ėjusį pasiūlym ą, tikslų sutarties sudarym o atidėjim o terminą, jei jis
konkrečiu atveju yra taikom as. Perkančioji organizacija taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas

sprendim as nesudaryti pirkim o sutarties ar prelim inariosios sutarties bei pradėti pirkim ą ar dinam inę pirkimų
sistem ą iš naujo. Ši nuostata netaikom a, kai supaprastinto pirkim o atveju sudarom os pirkim o sutarties vertė be
pridėtinės vertės m ok esčio yra m ažesnė kaip 10 ООО Lt.
27.2.
Perkančioji organizacija, gavusi kandidato ar d alyvio raštu pateiktą prašym ą, turi nedelsdam a
vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo prašym o g avim o d ien os, nurodyti;
27.2 .1 . kandidatui - jo paraiškos atm etim o priežastis;
27.2 .2 .

d alyviu i,

kurio

pasiūlym as

nebuvo

atm estas, -

laim ėju sio

p asiūlym o

charakteristikas

ir

santykinius pranašum us, dėl kurių šis pasiūlym as buvo pripažintas geriausiu, taip pat šj pasiūlym ą pateikusio
d alyvio ar prelim inariosios sutarties šalių pavadinim us;
27.2 .3 . d alyviui, kurio pasiūlym as buvo atm estas, pasiūlym o atm etim o priežastis, tarp jų ir nurodytas
V iešųjų pirkimų jstatym o 25 straipsnio 4 ir 5 dalyse, taip pat priežastis, dėl kurių priimtas sprendim as dėl
nelygiavertiškum o arba sprendim as, kad prekės, paslaugos ar darbai neatitinka rezultatų apibūdinim o ar funkcinių
reikalavim ų.
27.3. Perkančioji organizacija negali teikti ir neteikia inform acijos, nurodytos T aisyklių 2 7 .2. punkte, jei
jo s atskleidim as prieštarauja teisės aktam s, kenkia v isu om en ės interesam s, teisėtiem s tiekėjų kom erciniam s
interesam s arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.
27.4. Jeigu Perkančioji organizacija pirkim o dokum entuose prašo pateikti ir prekių p avyzdžius, tokiu
atveju, įvertinusi p asiūlym us, nustačiusi pasiūlym ų eilę ir priėm usi sprendim ą dėl laim ėjusio pasiūlym o,
Perkančioji organizacija iki pirkim o sutarties sudarym o turi leisti v isiem s d alyviam s susipažinti su pateiktais kitų
dalyvių pavyzdžiais.
27.5. Susipažinti su inform acija, susijusia su pasiūlym ų nagrinėjim u, aiškinim u, vertinim u ir palyginim u,
gali tiktai K om isijos nariai ir P erkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai, V iešųjų pirkimų tarnybos atstovai,
Perkančiosios organizacijos vadovas, jo įgalioti asm enys, kiti asm enys ir institucijos, turinčios tokią teisę pagal
L ietuvos R espublikos įstatym us, taip pat L ietuvos R espublikos V yriau syb ės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos
ar atskirų valstybių finansinę paramą adm inistruojantys viešieji juridiniai asm enys.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS
28. Supaprastinto atviru konkurso pirkimo dokumentai, jų patikslinimai (paaiškinimai):
28.1. Supaprastinto atviro konkurso pirkim o dokum entuose nurodom a (m a žo s vertės pirkimų atveju gali
būti nurodom a ne visa šiam e punkte nurodyta informacija):
28.1 .1 . pasiūlym ų rengim o reikalavim ai;
28.1 .2 . reikalavim ai tiekėjų kvalifikacijai, tarp jų ir reikalavim ai atskiriem s bendrą paraišką ar pasiūlym ą
pateikiantiem s subjektam s, taip pat reikalavim ai tiekėjo pasirenkam ų subrangovų kvalifikacijai;
2 8.1 .3 . tiekėjų, tarp jų ir atskirų bendrą pasiūlym ą pateikiančių subjektų, taip pat tiekėjo pasirenkam ų
subrangovų k valifikacijos vertinim o tvarka;
28 .1 .4 . reikalavim as, kad tiekėjas pasiūlym e nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus ir
kokiai pirkim o daliai jis ketina ju o s pasitelkti;
28.1 .5 . t i e k ė j ų k v a l i f i k a c i j ą p a t v i r t i n a n č i ų d o k u m e n t ų sąrašas ir i n f o r m a c i j a , kad T a i s y k l i ų 2 1 .1. p u n k t e
nurodytu atveju turi būti pateikiam a pirkim o d okum entuose nurodytų m inim alių kvalifikacinių reikalavim ų
atitikties deklaracija;
28.1 .6 . reikalavim as pateikti Lietuvos R espublikos V yriausybės įg a lio to s institucijos nustatytos form os
tiekėjo deklaraciją, kurioje nurodom a, kad tiekėjas nedavė ir neketina duoti K om isijos nariams, ekspertam s,
Perkančiosios organizacijos (įg a lio to sio s organizacijos) vadovam s, valstyb ės tarnautojam s (darbuotojam s) ar kitų
tiekėjų atstovam s pinigų, dovanų, nesuteikė jok ių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas,
susijusias su palankiais veiksm ais laimėti pirkimus; su kokiais ūkio subjektais tiekėjas yra su sijęs L ietuvos
R espublikos konkurencijos įstatym o 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, ir patvirtinam a, kad jeig u vienas ar
keli iš jo nurodytų ūkio subjektų, su kuriais jis yra susijęs, dalyvauja pirkim e ir pateikia savarankišką pasiūlym ą
(pasiūlym us), tiekėjas šiam e pirkim e veikia nepriklausom ai nuo jų ir jie laikytini konkurentais; kad tiekėjas
nedalyvauja L ietuvos R espublikos konkurencijos įstatym o 5 straipsnyje nurodytuose draudžiam uose
susitarim uose ir susitarim uose, p ažeidžiančiu ose T aisyklių 5 punkte nurodytus principus.
28.1.7. prekių, paslaugų ar darbų pavadinim as, kiekis (apim tis), su prekėm is teiktinų paslaugų pobūdis,
prekių tiekim o, paslaugų teik im o ar darbų atlikim o terminai;
28 .1 .8 . techn inė specifikacija;

28.1 .9 .

energijos vartojim o efektyvum o ir aplinkos apsaugos reikalavim ai ir (ar) kriterijai, kai jie taik

(L ietu vos R espublikos V yriausybės ar jo s jgaiiotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka);
28. L 10. pasiūlym ų vertinim o kriterijai ir sąlygos;
2 8 .1 .1 1 . P erkančiosios organizacijos siū lo m o s šalim s pasirašyti pirkim o sutarties są ly g o s, parengtos pagal
T aisyklių 15.7. punkto reikalavim us, taip pat sutarties projektas, jeig u jis yra parengtas;
28 .1 .1 2 . inform acija, ar leidžiam a pateikti alternatyvius pasiūlym us, šių pasiūlym ų reikalavim ai;
2 8 .1 .1 3 . inform acija, ar leidžiam a pateikti pasiūlym us parduoti tik dalį prekių, darbų ar paslaugų, šio s
dalies (dalių) apibūdinim as;
2 8 .1 .1 4 . reikalavim as, kad tiekėjas nurodytų, ar kuri nors jo p asiūlym e nurodyta inform acija yra laikytina
konfidencialia ir, jei taip, reikalavim as, kad tiekėjas pateiktų dokum entų, jrodančius jo teisę atitinkam ą
inform aciją laikyti konfidencialia;
2 8 .1 .1 5 . inform acija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta p asiūlym u ose nurodom a kaina, inform acija,
kad pasiūlym o kainą turi būti jskaityti visi m okesčiai;
2 8 .1 .1 6 . pasiūlym ų galiojim o užtikrinim o, jei reikalaujama, ir pirkim o sutarties įvyk dym o užtikrinim o
reikalavim ai;
2 8 .1 .1 7 . pasiūlym ų pateikim o term inas, vieta ir būdas, įskaitant inform aciją, ar pasiūlym as pateikiam as
elektroninėm is priem onėm is;
2 8 .1 .1 8 . būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkim o dokum entų paaiškinim ų, sužinoti, ar Perkančioji
organizacija ketina rengti dėl to susitikim ą su tiekėjais, taip pat būdai, kuriais Perkančioji organizacija savo
iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkim o dokum entus;
2 8 .1 .1 9 . data, iki kada turi galioti pasiūlym as, arba laikotarpis, kurj turi galioti pasiūlym as;
28 .1 .2 0 . vokų su p asiūlym ais atplėšim o (pirm inio su sip ažin im o su elek troninėm is priem onėm is pateiktais
pasiūlym ais) vieta, data, valanda ir minutė;
2 8 .1 .2 1 . vokų su p asiūlym ais atplėšim o ir pasiūlym ų nagrinėjim o procedūros;
2 8 .1 .2 2 . inform acija, kad pasiūlym u ose nurodytos kainos bus vertinam os litais ir inform acija, kad jeig u
pasiūlym uose kainos nurodytos u žsien io valiuta, jo s bus perskaičiuojam os litais pagal L ietuvos banko nustatytą ir
paskelbtą lito ir u žsien io valiutos santykį paskutinę pasiūlym ų pateikim o term ino dieną;
2 8 .1 .2 3 . P erkančiosios organizacijos darbuotojų arba K om isijos narių (v ien o ar kelių), kurie įgalioti
palaikyti tiesiogin į ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešim us, su sijusius su pirkimų procedūrom is,
vardai, pavardės, adresai, telefon ų ir faksų numeriai;
2 8 .1 .2 4 . inform acija apie atidėjim o term ino taikym ą, ginčų nagrinėjim o tvarką.
28.2. Perkančioji organizacija pirkim o d okum entuose gali nustatyti sp ecialias sutarties vykdym o sąlygas,
siejam as su socia lin ės ir aplinkos apsaugos reikalavim ais, jei jo s atitinka Europos Sąjungos teisės aktus.
28.3. Perkančioji organizacija pirkim o d okum entuose gali nurodyti įstaigą ar įstaigas, iš kurių d alyvis gali
gauti atitinkamą inform aciją apie šalyje ar pirkim o atlikim o vietoje galiojan čiu s reikalavim us, susijusius su
m okesčiais, aplinkos apsauga, darbų sauga ir darbo są ly g o m is, kurie bus taikom i atliekam iem s darbams ar
paslaugom s, teik iam om s sutarties vykdym o m etu. Š iuo atveju Perkančioji organizacija prašo kandidatų ar
dalyvių, kad jie rengdam i pasiūlym ą nurodytų, jo g a tsižv elg ė į darbų sau gos ir darbo sąlygų reikalavim us,
galiojančius ten, kur bus atliekam i darbai ar teikiam os paslaugos.
28.4. Pirkim o dokum entų sudėtinė dalis yra sk elb im as apie pirkimą. Perkančioji organizacija sk elb im e
esančios inform acijos kituose pirkim o d okum entuose vėliau papildom ai gali neteikti.
28.5. Pirkim o dokum entai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasm ybių, kad tiekėjai galėtų pateikti
pasiūlym us, o Perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia.
28.6. Pirkim o dokum entai rengiam i lietuvių kalba. Papildom ai pirkim o dokum entai gali būti rengiam i ir
kitom is kalbom is.
28.7. Perkančioji organizacija pirkim o dokum entus, kuriuos įm anom a pateikti elektroninėm is
priem onėm is, įskaitant techn ines sp ecifikacijas, dokum entų paaiškinim us (patikslinim us), taip pat atsakym us į
tiekėjų klausim us, skelbia C V P IS kartu su skelbim u apie pirkimą. Jeigu pirkim o dokum entų (ar jų d alies)
neįm anom a paskelbti viešai C V P IS, Perkančioji organizacija pirkim o dokum entus tiekėjui pateikia kitom is
priem onėm is (siu n čia paštu, suteikia galim ybę atsiim ti asm eniškai P erkančiojoje organizacijoje ir panašiai).
28.8. Perkančioji organizacija, kol n esib aigė pasiūlym ų pateikim o term inas, turi teisę paaiškinti
(patikslinti) pirkim o dokum entus. Pirkimo dokum entų paaiškinim ai (patikslinim ai) paskelbiam i viešai C V P IS,
ten pat, kur buvo paskelbti pirkim o dokum entai. Jei, vadovaujantis protingum o kriterijumi, pirkim o dokum entų
paaiškinim as (patikslinim as) objektyviai reikalauja daugiau, nei buvo nustatyta, laiko pasiūlym ui parengti ir
pateikti, Perkančioji organizacija pasiūlym ų pateikim o terminą nukelia vėlesn iam laikui, per kurį tiekėjai.

rengdami pasiūlym us, galėtų atsižvelgti į šiu os paaiškinim us (patikslinim us). A p ie pasiūlym ų pateikim o term ino
nukėlim ą paskelbiam a viešai C V P IS, ten pat, kur buvo paskelbti pirkim o dokum entai. T uo atveju, jei pirkim o
dokum entai viešai n ebuvo sk elb iam i, nes jų buvo nejm anom a viešai paskelbti, inform acija apie pasiūlym ų
pateikim o term ino nukėlim ą išsiunčiam a tiesiogiai v isiem s tiekėjam s, kuriem s Perkančioji organizacija buvo
pateikusi pirm inius pirkim o dokum entus, o jei keičiam a ir sk elb im e apie pirkimą nurodyta inform acija patikslinam as ir skelbim as dėl pirkim o, išskyrus atvejus, kai tikslinam as tik pasiūlym ų pateikim o galutinis
terminas bei vokų su p asiūlym ais atplėšim o (susipažinim o su elektroninėm is p riem onėm is pateiktais pasiūlym ais)
data, laikas ir vieta, tačiau nėra k eičiam a kita sk elb im e dėl pirkim o nurodyta inform acija.
28.9. Perkančioji organizacija atsako j tiekėjo prašym ą paaiškinti (patikslinti) pirkim o dokum entus, jei
prašym as paaiškinti (patikslinti) pirkim o dokum entus yra gautas likus ne m ažiau kaip 4 darbo d ien om s iki
pasiūlym ų pateikim o term ino pabaigos. A tsakom a ne vėliau kaip per 3 darbo dinenas, nuo gavim o d ien os, visi
atsakym ai j tiekėjų pateiktus klausim us skelbiam i viešai C V P IS, ten pat, kur buvo paskelbti pirminiai pirkim o
dokum entai. Tuo atveju, jei pirkim o dokum entai viešai nebuvo sk elb iam i, nes jų (ar jų d alies) buvo nejm anom a
viešai paskelbti, atsakym ai j tiekėjų pateiktus klausim us išsiunčiam i tiesio g ia i v isiem s tiekėjam s, kuriem s
Perkančioji organizacija buvo pateikusi pirm inius pirkim o dokum entus, o jei k eičiam a ir sk elb im e apie pirkimą
nurodyta inform acija - patikslinam as ir skelbim as dėl pirkim o, išskyrus atvejus, kai tikslinam as tik pasiūlym ų
pateikim o galutinis term inas bei vokų su pasiūlym ais atplėšim o (su sip ažin im o su elektroninėm is priem onėm is
pateiktais pasiūlym ais) data, laikas ir vieta, tačiau nėra keičiam a kita sk elb im e dėl pirkim o nurodyta inform acija.
A tsakym as turi būti siunčiam as taip, kad tiekėjas jj gautų ne vėliau kaip likus I darbo dienai iki pasiūlym ų
pateikim o term ino pabaigos. R eikalavim as neprivalom as m ažos vertės pirkim ų atveju.
28.10. Jeigu Perkančioji organizacija rengia susitikim ą su tiekėjais, ji surašo šio su sitikim o protokolą.
Protokole fiksuojam i visi šio su sitikim o metu pateikti klausim ai dėl pirkim o dokum entų ir atsakym ai j juos.
Protokolas paskelbiam as viešai C V P IS, ten pat, kur buvo paskelbti pirm iniai dokum entai. Tuo atveju, jei pirkim o
dokumentai viešai nebuvo sk elb iam i, nes jų buvo nejm anom a viešai paskelbti, su sitikim o su tiekėjais protokolas
išsiunčiam as tiesiogiai v isiem s tiekėjam s, kuriem s Perkančioji organizacija buvo pateikusi pirm inius pirkim o
dokum entus, o jei keičiam a ir sk elb im e apie pirkimą nurodyta inform acija - patikslinam as ir skelbim as dėl
pirkimo, išskyrus atvejus, kai tikslinam as tik pasiūlym ų pateikim o galutinis term inas bei vokų su pasiūlym ais
atplėšim o (su sip ažin im o su elektroninėm is priem onėm is pateiktais p asiūlym ais) data, laikas ir vieta, tačiau nėra
keičiam a kita sk elb im e dėl pirkim o nurodyta informacija.
29. S u p a p r a stin to a tv iro k o n k u r so p a siū ly m ų p a te ik im a s
29.1. Perkančioji organizacija pirkim o d okum entuose nustato pasiūlym ų pateikim o term iną - nurodo
datą, valandą ir minutę.
29.2. Pasiūlym ų pateikim o term inas negali būti trum pesnis kaip 7 darbo dienos nuo sk elb im o apie
supaprastintą pirkimą C V P IS. N ustatydam a šj terminą Perkančioji organizacija privalo atsižvelgti j pirkim o
sudėtingum ą ir, atsižvelgd am a j pirkim o objektą bei keliam us reikalavim us tiekėjam s ir pateikiam iem s
dokum entam s, jvertinti bei nustatyti realų laiką, reikalingą pasiūlym am s parengti ir pateikti.
29.3. Jeigu pasiūlym as yra gaunam as pavėluotai, neatplėštas vokas su pasiūlym u grąžinam as jj
atsiuntusiam tiekėjui (kai pasiūlym us prašoma pateikti vok uose).
29.4. Perkančioji organizacija pirkim o dokum entuose privalo nurodyti, kad pasiūlym as turi būti
pateikiam as raštu ir pasirašytas tiekėjo (jo vadovo ar jgalioto asm ens). Pasiūlym as turi būti pateikiam as
užklijuotam e voke. V okas su pasiūlym u grąžinam as tiekėjui, jei pasiūlym as yra pateiktas neužklijuotam e voke,
kaip to buvo reikalaujam a pirkim o dokum entuose.
29.5. Jeigu Perkančioji organizacija num ato pasiūlym us vertinti pagal ekonom iškai naudingiausio
pasiūlym o vertinim o kriterijų, pirkim o d okum entuose privalo būti nurodyta, kad tiekėjai pasiūlym o kainą pateiktų
vienam e užklijuotam e voke, o likusias pasiūlym o dalis (techninius p asiūlym o duom enis, kitą inform aciją ir
dokum entus) - kitam e užklijuotam e voke. Š ie abu vokai turi būti jdėti j bendrą voką, jis taip pat užklijuojam as.
29.6. Pasiūlym o (su priedais) lapai turi būti sunum eruoti, susiūti ir paskutinio lapo antrojoje pusėje
patvirtinti tiekėjo ar jo jgalioto asm ens parašu, nurodytas tiekėjo ar jo jgalioto asm ens vardas, pavardė, pareigos
(jei yra) ir pasiūlym ą sudarančių lapų skaičius. Kartu su kitais p asiūlym o lapais jsiuvam a ir sunum eruojam a
pasiūlym o galiojim o užtikrinim ą patvirtinančio dokum ento kopija, jei jo s reikalaujama. P asiūlym o galiojim o
užtikrinimą patvirtinantis dokum entas (originalas) nejsiuvam as ir nenum eruojam as, o jdedam as j bendrą voką.
Tuo atveju, kai pasiūlym as yra d id elės apim ties ir susideda iš kelių dalių, šis reikalavim as taikom as kiekvienai
pasiūlym o daliai atskirai ir tai nurodom a pirkim o dokum entuose.
29.7. R eikalavim ai pasiūlym ą ar jo dalis pateikti vok uose, pasiūlym ą sunum eruoti, susiūti, paskutinio
lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo jgalioto asm ens parašu, nurodyti tiekėjo ar jo jgalioto asm ens vardą,

pavardę, pareigas (jei yra) ir pasiūlym ą sudarančių lapų skaičių, kartu su kitais pasiūlym o lapais įsiūti ir
sunumeruoti pasiūlym o galiojim o užtikrinim ą patvirtinančio dokum ento kopiją netaikom i, jeig u Perkančioji
organizacija priima elek troninėm is priem onėm is pateiktus pasiūlym us ir gali būti netaikom i m ažos vertės pirkimų
atveju.
29.8. Skelbim e apie pirkimą Perkančioji organizacija privalo nurodyti, leidžiam a ar neleidžiam a pateikti
alternatyvius pasiūlym us. Perkančioji organizacija gali leisti pateikti alternatyvius pasiūlym us tik tuo atveju, kai
pasiūlym am s vertinti taikom as ekonom iškai naudingiausio pasiūlym o vertinim o kriterijus. Perkančioji
organizacija nagrinėja tik tuos d alyvio pateiktus alternatyvius p asiūlym us, kurie atitinka m inim alius
Perkančiosios organ izacijos keliam us reikalavim us.
29.9. Perkančioji organizacija pirkim o dokum entuose nurodo m inim alius reikalavim us, kuriuos turi
atitikti alternatyvūs pasiūlym ai, ir konkrečius jų pateikim o reikalavim us.
29.10. Jeigu vykdant prekių ar paslaugų viešąjį pirkimą Perkančioji organizacija nusprendė priimti
alternatyvius pasiūlym us, ji negali atm esti alternatyvaus p asiūlym o rem dam asi vien tik tuo, kad, jeig u pasiūlym as
būtų pripažintas laim ėjusiu, prekių pirkimas taptų paslaugų pirkimu arba atvirkščiai.
29.11. Pasiūlym ai gali būti perduodam i elektroninėm is priem onėm is, jei taip pasirenka Perkančioji
organizacija ir tai yra nurodyta vyk dom o pirkim o dokum entuose.
29.12. T iek ėjo prašymu Perkančioji organizacija privalo nedelsdam a pateikti rašytinį patvirtinimą, kad
tiekėjo pasiūlym as yra gautas, nurodydama pasiūlym o gavim o dieną, valandą ir m inutę.
29.13. T iekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlym ą, o jeig u pirkim as suskirstytas į atskiras dalis, kurių
kiekvienai num atom a sudaryti atskirą pirkim o sutartį, tiekėjas gali pateikti Perkančiajai organizacijai po vieną
pasiūlym ą vienai, k eliom s ar visom s pirkim o dalim s, kaip nurodo Perkančioji organizacija, išskyrus atvejus, kai
pirkim o dokum entuose leidžiam a pateikti alternatyvius pasiūlym us.

30. Vokų su pasiūlymais atplėšimas:
30.1. Vokai su p asiūlym ais atplėšiam i K om isijos posėdyje. P osėd is vyksta pirkim o d okum entuose
nurodytoje vietoje, prasideda nurodytą dieną, valandą ir m inutę.
30.2. Pradinis susip ažin im as su elektroninėm is priem onėm is gautais pasiūlym ais yra prilyginam as vokų
atplėšim ui.
30.3. V okų su pasiūlym ais atplėšim o p osėd žio diena ir valanda turi sutapti su pasiūlym ų pateikim o
termino pabaiga. Pakeitus terminą, atitinkamai turi būti pakeistas ir vokų su p asiūlym ais atplėšim o laikas.
30.4. N ustatytu laiku eilės tvarka pagal jų gavim o laiką turi būti atplėšti visi vokai su p asiūlym ais, gauti
nepasibaigus jų pateikim o term inui. V okų atplėšim o procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlym us pateikę
tiekėjai (jų atstovai).
30.5. Jeigu Perkančioji organizacija pasiūlym us vertina pagal ek on om iškai naudingiausio pasiūlym o
vertinim o kriterijų, vokai su p asiūlym ais turi būti atplėšiam i d vieju ose K om isijos p osėd žiu o se. Pirmam e posėdyje
atplėšiam i tik tie vokai, kuriuose yra pateikti techniniai pasiūlym o d uom en ys ir kita inform acija bei dokum entai,
antrame posėd yje - vokai, kuriuose nurodytos kainos. Antras p osėd is gali įvykti tik tada, kai Perkančioji
organizacija patikrina, ar pateiktų pasiūlym ų techniniai duom enys ir tiekėjų kvalifikacija atitinka pirkim o
dokum entuose keliam us reikalavim us, ir pagal pirkim o dokum entuose nustatytus reikalavim us įvertina pasiūlym ų
techninius d uom en is, o šio įstatym o nustatytais atvejais - ir tiekėjų kvalifikaciją. A pie šio patikrinim o ir
įvertinim o rezultatus Perkančioji organizacija privalo raštu pranešti v isiem s tiekėjam s, kartu nurodyti antro vokų
su pasiūlym ais atplėšim o p osėd žio laiką ir vietą. Jeigu Perkančioji organizacija, patikrinusi ir įvertinusi pirm ame
voke tiekėjo pateiktus d uom enis, atmeta jo pasiūlym ą, neatplėštas vokas su pasiūlyta kaina sau gom as kartu su
kitais tiekėjo pateiktais dokum entais.
30.6. V okus atplėšia vienas iš K om isijos narių pasiūlym us pateikusių ir K om isijos posėd yje
dalyvaujančių tiekėjų ar jų atstovų akivaizdoje (kai kviečiam i). Vokai atplėšiam i ir tuo atveju, jei į šį posėdį
tiekėjas (Jo atstovas) neatvyksta.
30.7. A tp lėšus voką, p asiūlym o paskutinio lapo antrojoje pusėje pasirašo posėdyje dalyvaujantys
K om isijos nariai. Ši nuostata netaikom a, kai pasiūlym as perduodam as elek troninėm is priem onėm is.
30.8. K om isija vokų atplėšim o procedūros ir pradinio su sip ažin im o su elektroninėm is priem onėm is gautu
pasiūlym u rezultatus įform ina protokolu.
30.9. Kai pasiūlym ai vertinam i pagal ek on om in io naudingum o p asiūlym o vertinim o kriterijų vokų su
pasiūlym ais, kuriuose yra techniniai pasiūlym o d uom enys, atplėšim o procedūroje skelbiam as pasiūlym ą
pateikusio tiekėjo pavadinim as, pagrindinės techninės pasiūlym o charakteristikos ir pranešama, ar yra pateiktas
pasiūlym o galiojim o užtikrinim as (jei jo reikalaujam a), ar pateiktas p asiūlym as yra susiūtas, sunum eruotas ir
paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo (vad ovo ar jo įg a lio to asm en s) parašu, ar nurodytas įgalioto

asm ens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlym ą sudarančių lapų skaičius. Jeigu pageidauja nors vienas vokų su
pasiūlym ais atplėšim o procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo atstovas, turi būti paskelbtos v iso s pasiūlym ų
charakteristikos, j kurias bus atsižvelgta vertinant pasiūlym us.
3 0.10. Kai pasiūlym ai vertinam i pagal ek on om in io naudingum o p asiūlym o vertinim o kriterijų vokų su
pasiūlym ais, kuriuose nurodytos kainos, atplėšim o procedūroje skelbiam as pasiūlym ą pateikusio tiekėjo
pavadinim as, pasiūlym e nurodyta kaina. Tuo atveju, kai pasiūlym e nurodyta kaina, išreikšta sk aičiais, neatitinka
kainos, nurodytos žod žiais, teisin ga laikom a kaina, nurodyta žod žiais.
30.11. T ais atvejais, kai pasiūlym as vertinam as pagal m ažiau sios kainos kriterijų, vokų su p asiūlym ais
atplėšim o procedūroje skelbiam as pasiūlym ą pateikusio tiekėjo pavadinim as, p asiūlym e nurodyta kaina ir
pranešama, ar yra pateiktas p asiūlym o g aliojim o užtikrinim as (jei jo reikalaujam a), ar pateiktas pasiūlym as yra
susiūtas, sunum eruotas ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo (v a d o v o ar jo jgalioto asm ens)
parašu, ar nurodytas jgalioto asm ens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlym ą sudarančių lapų skaičius. Tuo atveju,
kai pasiūlym e nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žo d žia is, teisinga laikom a kaina,
nurodyta žod žiais.
30.12. Jeigu pirkim as susideda iš atskirų dalių, vokų su p asiūlym ais, kuriuose nurodom os kainos,
atplėšim o procedūroje d alyvaujantiem s tiekėjam s arba jų atstovam s skelbiam a pasiūlyta k iek vien os pirkim o
dalies kaina. Š ios kainos turi būti nurodom os ir vokų su kainom is atplėšim o p o sėd žio protokole.
30.13. V okų su pasiūlym ais atplėšim o procedūros metu K om isija turi leisti posėdyje dalyvaujantiem s
tiekėjam s (jų įgaliotiem s atstovam s) viešai ištaisyti K om isijos pastebėtus jų pasiūlym o su siu vim o ar įform inim o
trūkumus, kuriuos įm anom a ištaisyti p osėd žio metu. Ši nuostata netaikom a, kai pasiūlym as perduodam as
elektroninėm is priem onėm is.
30.14. A pie vokų su pasiūlym ais atplėšim o procedūrų m etu paskelbtą inform aciją raštu pranešama ir
vokų atplėšim o procedūroje nedalyvaujantiem s pasiūlym us p ateikusiem s tiekėjam s, jeig u jie to pageidauja.
K iekvienas vokų atplėšim o procedūroje dalyvaujantis tiekėjas (jo atstovas) turi teisę asm eniškai susipažinti su
viešai perskaityta inform acija, tačiau supažindindam a su šia inform acija Perkančioji organizacija negali atskleisti
tiekėjo p asiūlym e esan čios k on fid en cialios inform acijos.
30.15. Procedūra gali būti vykdom a nedalyvaujant pasiūlym us pateikusių tiekėjų atstovam s, kai
Perkančioji organizacija nustato, kad pasiūlym ai gali būti pateikti tik elek troninėm is priem onėm is.
30.16. T olesn es supaprastintam atviram konkursui pateiktų pasiūlym ų nagrinėjim o, vertinim o ir
palyginim o procedūras K om isija atlieka pasiūlym us pateikusiem s tiekėjam s nedalyvaujant šių T aisyklių nustatyta
tvarka vadovaudam asi pirkim o dokum entuose nurodytais vertinim o kriterijais ir sąly g o m is,
30.17. Vykdant pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu derybos tarp Perkančiosios organizacijos ir
tiekėjų yra draudžiam os.

PENKTASIS SKIRSNIS
SUPAPIMSTINTAS RIBOTAS KONKURSAS
31. Supaprastinto riboto konkurso vykdymas:
31.1. Perkančioji organizacija ribotą konkursą vykdo etapais:
31.1.1. T aisyklių nustatyta tvarka skelbia apie supaprastintą pirkimą ir rem dam asi paskelbtais
kvalifikacijos kriterijais atrenka tuos kandidatus, kurie bus kviečiam i pateikti pasiūlym us;
31.1.2. vadovaudam asi pirkim o dokum entuose nustatytom is są ly g o m is, nagrinėja, vertina ir palygina
pakviestų dalyvių pateiktus pasiūlym us.
31.2. V ykdant pirkim ą supaprastinto riboto konkurso būdu derybos tarp Perkančiosios organizacijos ir
tiekėjų yra draudžiam os.

32. Paraiškų pateikimo ribotam konkursui terminai:
32.1. Paraiškų dalyvauti pirkim e pateikim o term inas negali būti trum pesnis kaip 7 darbo d ienos nuo
skelbim o apie supaprastintą pirkim ą paskelbim o C V P IS. N ustatydam a šį term iną Perkančioji organizacija privalo
atsižvelgti į pirkim o sudėtingum ą ir, atsižvelgd am a į keliam us reikalavim us bei prašom ų pateikti kvalifikaciją
įrodančių dokum entų ir inform acijos apim tį, įvertinti realų laiką, reikalingą paraiškom s parengti ir pateikti.

33. Kandidatų kvalifikacinė atranka:
33.1. Perkančioji organizacija pirkim o d okum entuose (sk elb im e apie pirkim ą) nustato, kiek m ažiausia ir,
jei reikia, kiek daugiausia kandidatų bus pakviesta pateikti pasiūlym us ir kokie yra kandidatų k valifikacin ės
atrankos kriterijai ir tvarka. K viečiam ų kandidatų skaičius negali būti m ažesnis kaip 5.
33.2. Perkančioji organizacija, nustatydam a atrenkamų kandidatų skaičių, k valifik acin ės atrankos
kriterijus ar tvarką, privalo laikytis visų šių reikalavim ų:

33.2.1. turi būti užtikrinta reali konkurencija;
33.2.2. k valifik acin ės atrankos kriterijai turi būti aiškūs ir nediskrim inuojantys;
33.2.3. k valifik acin ės atrankos kriterijai turi būti nustatyti V iešųjų pirkim ų jstatym o 35 - 38 straipsnio
pagrindu.
33.3. Kandidatų, kurie bus atrinkti pateikti pasiūlym us, sk aičius negali būti m ažesnis kaip 3. Jei
m inim alius k valifikacin ius reikalavim us atitinka m ažesnis sk aičius kandidatų, pasiūlym us pateikti turi būti
k viečiam i visi kandidatai, kurie atitinka m inim alius kvalifikacinius reikalavim us.
33.4. Atrinkdama kandidatus Perkančioji organizacija turi taikyti tik pirkim o dokum entuose nustatytus
kvalifikacinės atrankos kriterijus ir vadovautis pirkim o d okum entuose nustatyta kvalifikacin ės atrankos tvarka ir
sąlygom is. K valifikacinė atranka turi būti atliekam a tik iš tų kandidatų, kurie atitinka P erkančiosios organizacijos
nustatytus m inim alius k valifikacin ius reikalavim us.

34. Paraiškų dalyvauti kvalifikacinėje atrankoje pateikimas:
34.1. Paraiškas tiekėjai teikia sk elb im e dėl pirkim o nustatyta tvarka. Kartu su paraiška tiekėjas prideda
(pateikia) inform aciją ir dokum entus, kurių reikalauja Perkančioji organizacija.
34.2. Paraiškos teik iam os raštu, užklijuotam e voke arba elek troninėm is priem onėm is - kaip pasirenka ir
skelbim e dėl pirkim o nurodo Perkančioji organizacija.
34.3. Papildom us pirkim o dokum entus, kuriuose nustatyti paraiškų rengim o ir pateikim o reikalavim ai,
taip pat k valifikacin ės atrankos kriterijai ir tvarka, Perkančioji organizacija gali skelbti viešai C V P IS kartu su
skelbim u apie pirkimą.

35. Kvietimas pateikti pasiūlymus:
35.1. Perkančioji organizacija k valifikacin ės atrankos m etu atrinktiem s kandidatam s išsiunčia kvietim us
pateikti pasiūlym us.
35.2. K vietim us pateikti pasiūlym us v isiem s atrinktiems kandidatam s Perkančioji organizacija išsiun čia
raštu ir vienu metu.
35.3. Prie kvietim o pateikti pasiūlym us turi būti pridedami pirkim o dokum entai arba nurodom as adresas,
kuriuo kandidatai gali susipažinti su visais pirkim o dokum entais, jeig u Perkančioji organizacija sudaro galim yb ę
kandidatams elektroninėm is priem onėm is be apribojimų ir tiesio g ia i su ja is susipažinti.
35.4. Supaprastinto riboto konkurso pirkim o d okum entuose nurodoma:
35.4.1. pasiūlym ų rengim o reikalavim ai;
35.4.2. reikalavim as pateikti L ietuvos R espublikos V yriausybės įg a lio to s institucijos nustatytos form os
tiekėjo deklaraciją, kurioje nurodom a, kad tiekėjas nedavė ir neketina duoti K om isijos nariams, ekspertam s,
P erkančiosios organizacijos (įg a lio to sio s organizacijos) vadovam s, valstyb ės tarnautojam s (darbuotojam s) ar kitų
tiekėjų atstovam s pinigų, dovanų, nesuteikė jok ių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas,
susijusias su palankiais veiksm ais laim ėti pirkimus; su kokiais ūkio subjektais tiekėjas yra su sijęs L ietuvos
R espublikos konkurencijos įstatym o 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, ir patvirtinam a, kad jeig u vienas ar
keli iš jo nurodytų ūkio subjektų, su kuriais jis yra susijęs, dalyvauja pirkim e ir pateikia savarankišką pasiūlym ą
(pasiūlym us), tiekėjas šiam e pirkim e veikia nepriklausom ai nuo jų ir j ie laikytini konkurentais; kad tiekėjas
nedalyvauja L ietuvos R espublikos konkurencijos įstatym o 5 straipsnyje nurodytuose draudžiam uose
susitarim uose ir susitarim uose, p ažeidžiančiu ose T aisyklių 5 straipsnyje nurodytus principus.
35.4.3. prekių, paslaugų ar darbų pavadinim as, kiekis (apim tis), su prekėm is teiktinų paslaugų pobūdis,
prekių tiekim o, paslaugų teik im o ar darbų atlikim o terminai;
35.4.4. techn inė specifikacija;
35.4.5. energijos vaitojim o efektyvum o ir aplinkos apsaugos reikalavim ai ir (ar) kriterijai, kai jie taikom i
(L ietuvos R espublikos V yriausybės ar jo s įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka);
35.4.6. pasiūlym ų vertinim o kriterijai ir sąlygos;
35.4.7. P erkančiosios organizacijos siū lo m o s šalim s pasirašyti pirkim o sutarties są ly g o s, parengtos pagal
T aisyklių 15.7. punkto reikalavim us, taip pat sutarties projektas, jeig u jis yra parengtas;
35.4.8. inform acija, ar leidžiam a pateikti alternatyvius p asiūlym us, šių pasiūlym ų rengim o
reikalavim ai;

irpateikim o

35.4.9. inform acija, ar leidžiam a pateikti pasiūlym us parduoti tik dalį prekių, darbų ar paslaugų, šio s
dalies (dalių) apibūdinim as;
3 5.4.10. reikalavim as, kad tiekėjas nurodytų, ar kuri nors jo pasiūlym e nurodyta inform acija yra laikytina
konfidencialia ir, jei taip, reikalavim as, kad tiekėjas pateiktų dokum entų, įrodančius jo teisę atitinkam ą
inform aciją laikyti k onfidencialia

35.4.11. inform acija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta p asiūlym u ose nurodom a kaina, inform acija,
kad pasiūlym o kainą turi būti jskaityti visi m okesčiai;
3 5.4.12. pasiūlym ų galiojim o užtikrinim o, jei reikalaujama, ir pirkim o sutarties įvyk dym o užtikrinim o
reikalavim ai;
3 5.4.13. pasiūlym ų pateikim o term inas, vieta ir būdas, įskaitant inform aciją, ar pasiūlym as pateikiam as
elektroninėm is priem onėm is;
3 5.4.14. būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkim o dokum entų paaiškinim ų, sužinoti, ar Perkančioji
organizacija ketina rengti dėl to susitikim ą su tiekėjais, taip pat būdai, kuriais Perkančioji organizacija savo
iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkim o dokum entus;
3 5.4.15. data, iki kada turi galioti pasiūlym as, arba laikotarpis, kurį turi galioti pasiūlym as;
3 5.4.16. vokų su p asiūlym ais atplėšim o vieta, data, valanda ir m inutė;
3 5.4.17. vokų su pasiūlym ais atplėšim o ir pasiūlym ų nagrinėjim o procedūros;
3 5.4.18. inform acija, kad pasiūlym u ose nurodytos kainos bus vertinam os litais ir inform acija, kad jeig u
pasiūlym uose kainos nurodytos u žsien io valiuta, jo s bus perskaičiuojam os litais pagal L ietuvos banko nustatytą ir
paskelbtą lito ir u žsien io valiutos santykį paskutinę pasiūlym ų pateikim o term ino dieną;
3 5 .4 .1 9 . P erkančiosios organizacijos darbuotojų arba K om isijos narių (v ien o ar kelių), kurie įgalioti
palaikyti tiesiogin į ryšį su tiek ėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešim us, su sijusius su pirkimų procedūrom is,
vardai, pavardės, adresai, telefon ų ir faksų numeriai;
3 5.4.20. inform acija apie atidėjim o term ino taikym ą, ginčų nagrinėjim o tvarką.
35.5. Perkančioji organizacija pirkim o d okum entuose gali nustatyti sp ecialias sutarties vykdym o sąlygas,
siejam as su socia lin ės ir aplinkos apsaugos reikalavim ais, jei jo s atitinka Europos Sąjungos teisės aktus.
35.6. Perkančioji organizacija pirkim o d okum entuose gali nurodyti įstaigą ar įstaigas, iš kurių d alyvis gali
gauti atitinkamą inform aciją apie šalyje ar pirkim o atlikim o vietoje galiojan čiu s reikalavim us, susijusius su
m okesčiais, aplinkos apsauga, darbų sauga ir darbo są ly g o m is, kurie bus taikom i atliekam iem s darbams ar
paslaugom s, teik iam om s sutarties vykdym o metu. Šiuo atveju Perkančioji organizacija prašo kandidatų ar
dalyvių, kad jie rengdam i pasiūlym ą nurodytų, jo g a tsižv elg ė į darbų sau gos ir darbo sąlygų reikalavim us,
galiojančius ten, kur bus atliekam i darbai ar teik iam os paslaugos.
35.7. Pirkim o dokum entų sudėtinė dalis yra sk elb im as apie pirkimą. Perkančioji organizacija sk elb im e
esan čios inform acijos kituose pirkim o dokum entuose vėliau papildom ai gali neteikti.
35.8. Pirkim o dokum entai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasm ybių, kad tiekėjai galėtų pateikti
pasiūlym us, o Perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia.
35.9. Pirkim o dokum entai rengiam i lietuvių kalba. Papildom ai pirkim o dokum entai gali būti rengiam i ir
kitom is kalbom is.
35.10. Perkančioji organizacija pirkim o dokum entus, kuriuos įm anom a pateikti elektroninėm is
priem onėm is, įskaitant techn ines specifikacijas, dokum entų paaiškinim us (patikslinim us), taip pat atsakym us į
tiekėjų klausim us, skelbia C V P IS kartu su skelbim u apie pirkimą. Jeigu pirkim o dokum entų neįm anom a
paskelbti viešai C V P IS, Perkančioji organizacija pirkim o dokum entus tiekėjui pateikia kitom is priem onėm is
(siunčia paštu, suteikia galim yb ę atsiim ti asm eniškai Perkančiojoje organizacijoje ir panašiai).
35.11. Perkančioji organizacija, kol nesibaigė pasiūlym ų pateikim o term inas, turi teisę paaiškinti
(patikslinti) pirkim o dokum entus. Pirkimo dokum entų paaiškinim ai (patik slin im ai) paskelbiam i viešai C V P IS,
ten pat, kur buvo paskelbti pirkim o dokum entai. Jei, vadovaujantis protingum o kriterijumi, pirkim o dokum entų
paaiškinim as (patik slin im as) objektyviai reikalauja daugiau, nei buvo nustatyta, laiko pasiūlym ui parengti ir
pateikti, Perkančioji organizacija pasiūlym ų pateikim o term iną nukelia vėlesn iam laikui, per kurį tiekėjai,
rengdami pasiūlym us, galėtų atsižvelgti į šiu os paaiškinim us (patikslinim us). A p ie pasiūlym ų pateikim o term ino
nukėlim ą paskelbiam a viešai C V P IS, ten pat, kur buvo paskelbti pirkim o dokum entai. Tuo atveju, jei pirkim o
dokum entai viešai n ebuvo sk elb iam i, nes jų buvo neįm anom a viešai paskelbti, inform acija apie pasiūlym ų
pateikim o term ino nukėlim ą išsiunčiam a tiesiogiai v isiem s tiekėjam s, kuriem s Perkančioji organizacija buvo
pateikusi pirm inius pirkim o dokum entus, o jei keičiam a ir sk elb im e apie pirkim ą nurod\la inform acija patikslinam as ir sk elb im as dėl pirkim o, išskyrus atvejus, kai tikslinam as tik pasiūlym ų pateikim o galutinis
terminas bei vokų su p asiūlym ais atplėšim o (susipažinim o su elektroninėm is priem onėm is pateiktais p asiūlym ais)
data, laikas ir vieta, tačiau nėra keičiam a kita sk elb im e dėl pirkim o nurodyta inform acija.
35.12. Perkančioji organizacija atsako į tiekėjo prašymą paaiškinti (patikslinti) pirkim o dokum entus, jei
prašymas paaiškinti (patikslinti) pirkim o dokum entus yra gautas likus ne m ažiau kaip 4 darbo dien om s iki
pasiūlym ų pateikim o term ino pabaigos. V isi atsakym ai į tiekėjų pateiktus klausim us skelbiam i viešai C V P IS, ten
pat, kur buvo paskelbti pirminiai pirkim o dokum entai. Tuo atveju, jei pirkim o dokum eiilai viešai nebuvo

skelbiam i, nes jų (ar jų d alies) buvo neįm anom a viešai paskelbti, atsakym ai į tiekėjų pateiktus klausim us
išsiunčiam i tiesiogiai v isiem s tiekėjam s, kuriem s Perkančioji organizacija buvo pateikusi pirm inius pirkim o
dokum entus, o jei keičiam a ir sk elb im e apie pirkimą nurodyta inform acija - patikslinam as ir skelbim as dėl
pirkimo, išskyrus atvejus, kai tikslinam as tik pasiūlym ų pateikim o galutinis term inas bei vokų su pasiūlym ais
atplėšim o (su sip ažin im o su elektroninėm is priem onėm is pateiktais pasiūlym ais) data, laikas ir vieta, tačiau nėra
keičiam a kita sk elb im e dėl pirkim o nurodyta inform acija.
35.13.
Jeigu Perkančioji organizacija rengia susitikim ą su tiekėjais, ji surašo šio su sitikim o protoko
Protokole fiksuojam i visi šio su sitikim o m etu pateikti klausim ai dėl pirkim o dokum entų ir atsakym ai j ju o s.
Protokolas paskelbiam as viešai C V P IS, ten pat, kur buvo paskelbti pirm iniai dokum entai. T u o atveju, jei pirkim o
dokum entai viešai n ebuvo sk elb iam i, nes jų buvo neįm anom a viešai paskelbti, su sitik im o su tiekėjais protokolas
išsiunčiam as tiesiogiai v isiem s tiekėjam s, kuriem s Perkančioji organizacija buvo pateikusi pirm inius pirkimo
dokum entus, o jei keičiam a ir sk elb im e apie pirkimą nurodyta inform acija - patikslinam as ir skelbim as dėl
pirkimo, išskyrus atvejus, kai tikslinam as tik pasiūlym ų pateikim o galutinis term inas bei vokų su pasiūlym ais
atplėšim o (su sip ažin im o su elektroninėm is priem onėm is pateiktais pasiūlym ais) data, laikas ir \ie ta , tačiau nėra
keičiam a kita sk elb im e dėl pirkim o nurodyta inform acija.

36. Supaprastinto riboto konkurso pasiūlymų pateikimas:
36.1. Perkančioji organizacija pirkim o dokum entuose nustato pasiūlym ų pateikim o terminą, nurodo dalą,
valandą ir minutę.
36.2. Pasiūlym ų pateikim o term inas negali būti trum pesnis kaip 7 darbo d ienos nuo kvietim ų pateikti
pasiūlym us išsiun tim o atrinktiem s kandidatam s dienos, m ažos vertės pirkimų atveju - 3 darbo d ien os nuo
kvietim ų pateikti pasiūlym us išsiuntim o tiekėjam s d ien os. N ustatydam a šį term iną Perkančioji organizacija
privalo atsižvelgti į pirkim o sudėtingum ą ir, atsižvelgdam a į pirkim o objektą bei k eliam us reikalavim us, įvertinti
ir nustatyti realų laiką, reikalingą pasiūlym am s parengti bei pateikti.
36.3. Jeigu pasiūlym as yra gaunam as pavėluotai, neatplėštas vokas su pasiūlym u grąžinam as jį
atsiuntusiam tiekėjui.
36.4. Perkančioji organizacija pirkim o dokum entuose privalo nurodyti, kad pasiūlym as turi būti
pateikiam as raštu ir pasirašytas tiekėjo (va d o v o ar jo įgalioto asm ens). Pasiūlym as turi būti pateikiam as
užklijuotam e voke. V okas su pasiūlym u grąžinam as tiekėjui, jei pasiūlym as yra pateiktas neužklijuotam e voke,
kaip to buvo reikalaujam a pirkim o dokum entuose.
36.5. Jeigu Perkančioji organizacija num ato pasiūlym us vertinti pagal ekonom iškai naudingiausio
pasiūlym o vertinim o kriterijų, pirkim o dokum entuose privalo būti nurodyta, kad tiekėjai pasiūlym o kainą pateiktų
vienam e užklijuotam e voke, o likusias pasiūlym o dalis (techninius pasiūlym o d uom enis, kitą inform aciją ir
dokum entus) - kitam e užklijuotam e voke. Š ie abu vokai turi būti įdėti į bendrą voką, kuris taip pat užklijuojam as
ir nustatytu būdu pateikiam as Perkančiajai organizacijai.
36.6. Pasiūlym o (su priedais) lapai turi būti sunum eruoti, susiūti ir paskutinio lapo anUojoje pusėje
patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asm ens parašu, nurodytas tiekėjo ar jo įg a lio to asm ens vardas, pavardė, pareigos
(jei yra) ir pasiūlym ą sudarančių lapų skaičius. Kartu su kitais pasiūlym o lapais įsiuvam a ir sunum eruojam a
p asiūlym o galiojim o užtikrinim ą patvirtinančio dokum ento kopija, jei jo s reikalaujama. P asiūlym o galiojim o
užtikrinimą patvirtinantis dokum entas (originalas) neįsiuvam as ir nenum eruojam as, o įdedam as į bendrą \o k ą .
Tuo atveju, kai pasiūlym as yra d id elės apim ties ir susideda iš kelių dalių, šis reikalavim as taikom as kiekvienai
p asiūlym o daliai.
36.7. R eikalavim ai pasiūlym ą ar jo dalis pateikti vok uose, pasiūlym ą sunum eruoti, susiūti, paskuiinio
lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asm ens parašu, nurodyti tiekėjo ar jo įgalioto asm ens vardą,
pavardę, pareigas (jei yra) ir pasiūlym ą sudarančių lapų skaičių, kartu su kitais p asiūlym o lapais įsiūti ir
sunum eruoti pasiūlym o galiojim o užtikrinim ą patvirtinančio dokum ento kopiją netaikom i, jeig u Perkančioji
organizacija priima elektroninėm is priem onėm is pateiktus pasiūlym us.
36.8. Pirkim o d okum entuose Perkančioji organizacija privalo nurodyti, leidžiam a ar neleidžiam a pateikti
alternatyvius pasiūlym us. Perkančioji organizacija gali leisti pateikti alternatyvius pasiūlym us tik tuo atveju, kai
pasiūlym am s vertinti taikom as ekonom iškai naudingiausio p asiūlym o vertinim o kriterijus. Perkančioji
organizacija nagrinėja tik tuos d alyvio pateiktus alternatyvius pasiūlym us, kurie atitinka m inim alius
Perkančiosios organizacijos keliam us reikalavim us.
36.9. Perkančioji organizacija pirkim o dokum entuose nurodo m inim alius reikalavim us, kuriuos turi
atitikti alternatyvūs pasiūlym ai, ir konkrečius jų pateikim o reikalavim us.

36.10. Jeigu vykdydam a prekių ar paslaugų pirkimą Perkančioji organizacija nusprendė priimti
alternatyvius p asiūlym us, ji negali atm esti alternatyvaus pasiūlym o rem dam asi vien tik tuo, kad, jeig u pasiūlym as
būtų pripažintas laim ėjusiu, prekių pirkim as taptų paslaugų pirkimu arba atvirkščiai.
3 6.11. Pasiūlym ai gali būti perduodam i elektroninėm is priem onėm is.
3 6.12. T iek ėjo prašym u Perkančioji organizacija privalo nedelsdam a pateikti rašytinį patvirtinim ą, kad
tiekėjo pasiūlym as yra gautas, nurodydama gavim o dieną, valandą ir m inutę.
36.13. T iekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlym ą, o je ig u pirkim as suskirstytas j atskiras dalis, kurių
kiekvienai num atom a sudaryti atskirą pirkim o sutartj, tiekėjas gali pateikti Perkančiajai organizacijai po vieną
pasiūlym ą vienai, k eliom s ar visom s pirkim o dalim s, kaip nurodo Perkančioji organizacija, išskyrus atvejus, kai
pirkimo d okum entuose leidžiam a pateikti alternatyvius pasiūlym us.

37. Vokų su pasiūlymais atplėšimas:
37.1. V okų su pasiūlym ais atplėšim o procedūra vyksta tokia pačia tvarka, kaip ir supaprastinto atviro
konkurso atveju.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS
SUPAPRASTINTOS SKELBIAMOS DERYBOS
38. Supaprastintų skelbiamų derybų vykdymas:
38.1. Supaprastintos sk elb iam os derybos yra sk elb iam os viešai V ieštįjų pirkimų jstatym o ir T aisyklių
nustatyta tvarka.
38.2. Supaprastintos sk elb iam os derybos gali būti vyk d om os su išankstine kandidatų k valifikacine
atranka arba b e jo s.
38.3. T uo atveju, kai supaprastintos sk elb iam os derybos v yk d om os su išankstine kandidatų k valifikacin e
atranka, išankstinė kandidatų k valifikacin ė atranka atliekam a, pasiūlym ai supaprastintom s sk elb iam om s
derybom s pateikiam i, nagrinėjam i, vertinam i ir palyginam i tokia pačia tvarka, kaip ir vykdant supaprastintą ribotą
konkursą, išskyrus T aisyklių 39 punkte num atytas išim tis.
38.4. Tuo atveju, kai supaprastintos skelb iam os derybos vyk dom os be išankstinės kandidatų
k valifikacin ės atrankos, pasiūlym ai supaprastintom s sk elb iam om s derybom s pateikiam i, nagrinėjam i, vertinam i ir
palyginam i tokia pačia tvarka, kaip ir vykdant supaprastintą atvirą konkursą, išskyrus T aisyklių 39 punkte
numatytas išim tis.

39. Supaprastintų skelbiamų derybų ypatumai:
39.1. Tuo atveju, kai pasiūlym us num atom a vertinti vadovaujantis ek on om iškai naudingiausio p asiūlym o
vertinim o kriterijumi, netaikom as reikalavim as pasiūlym ą pateikti d v ieju o se v o k u ose - pirkim o dokum entuose
nurodom a, kad p asiūlym o techniniai duom enys ir kita inform acija bei p asiūlym o kaina būtų pateikiam a vienam e
voke.
39.2. Pirkim o dokum entuose papildom ai aprašom a derybų dėl pasiūlym ų turinio procedūra ir galutinių
pasiūlym ų pateikim o tvarka.
39.3. V okų su pasiūlym ais atplėšim o procedūroje tiekėjai (jų įgalioti atstovai) nedalyvauja.
39.4. Su tiekėjais (jų įgaliotais atstovais) dėl pasiūlym ų turinio, įskaitant, tačiau neapsiribojant pasiūlym o
kaina, gali būti vyk d om os derybos.
39.5. D erybų dėl pasiūlym ų turinio m etu Perkančioji organizacija laikosi šių sąlygų;
39.5.1. derybas su kiekvienu tiekėju veda atskirai;
39.5 .2 . tretiesiem s asm en im s n eatskleidžia jo k io s iš tiekėjo gautos inform acijos be šio sutikim o, taip pat
neinform uoja tiekėjo apie susitarim us, pasiektus su kitais tiekėjais;
3 9.5.3. v isiem s dalyviam s taiko vienodus reikalavim us, suteikia vienod as g alim yb es ir pateikia vienod ą
informaciją; teikdam a inform aciją Perkančioji organizacija nediskrim inuoja vienų tiekėjų kitų naudai;
39.5.4. derybų eiga turi būti įform inta raštu. Derybų protokolą pasirašo derybose dalyvavę K om isijos
nariai ir d alyvio, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei derybos vyk d om os laiškais ar elektroniniais laiškais,
derybų eig o s protokolas surašom as tais atvejais, kai derybų laiškai siunčiam i nepasirašyti elektroniniu parašu.
Protokole išdėstom a derybų eiga ir derybų metu pasiekti susitarim ai. Š is punktas neprivalom as m ažos vertės
pirkimų atveju.
39.5 .5 . pasiūlym ai, kuriuose nurodytos galutinės tiekėjų siū lo m o s kainos, taip pat galutiniai techniniai
duom enys, kurie vertinam i pagal ekonom iškai naudingiausio p asiūlym o vertinim o kriterijus, pateikiam i
užklijuotuose vok uose, išskyrus atvejus, kai pasiūlym ą pateikia tik vienas tiekėjas. Perkančioji organizacija turi
teisę nereikalauti, kad tiekėjas pateiktų galutinį pasiūlym ą - tokiu atveju tiek ėjo galutiniu pasiūlym u laikom as
pirminis pasiūlym as, kiek jis nebuvo pakeistas derybų metu.

39.6.
T o lesn es supaprastintom s sk elb iam om s derybom s pateiktų galutinių pasiūlym ų nagrinėjim o
vertinim o ir p alygin im o procedūras K om isija atlieka pasiūlym us pateikusiem s tiekėjam s nedalyvaujant šių
T aisyklių nustatyta tvarka, vadovaudam asi pirkim o d okum entuose nurodytais vertinim o kriterijais ir są lygom is.

SEPTINTASIS SKIRSNIS
SUPAPRASTINTAS PROJEKTO KONKURSAS
40. Supaprastinto projekto konkurso vykdymas:
40.1. Supaprastinto projekto konkursas gali būti vykdom as 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:
4 0.1 .1 . su supaprastinto projekto konkurso laim ėtoju num atyta pasirašyti paslaugų pirkim o sutartj, arba
4 0 .1 .2 . supaprastinto projekto konkurso laim ėtoją, laim ėtojus ar dalyvius num atyta apdovanoti prizais ar
kitaip atsilyginti už d alyvavim ą. Šiuo atveju perkančioji organizacija turi teisę derėtis su projekto konkurso
laim ėtoju arba visais laim ėtojais (pirm ąsias vietas u žėm usiais d alyviais) dėl paslaugų atlikim o.
40.2. Perkančioji organizacija supaprastinto projekto konkursą gali vykdyti supaprastinto atviro arba
supaprastinto riboto projekto konkurso būdu.
40.3. Projektų pateikim o term inas supaprastinto atviro projekto konkursui negali būti trum pesnis kaip
10 darbo dienų nuo sk elb im o p askelbim o C V P IS d ien os, m ažos vertės pirkim o atveju - 7 darbo dien os nuo
paskelbim o C V P IS dienos.
40.4. Paraiškų dalyvauti supaprastintam e ribotam e projekto konkurse pateikim o term inas negali būti
trum pesnis kaip 7 darbo d ien os nuo sk elb im o paskelbim o, projektų p ateikim o term inas negali būti trum pesnis
kaip 10 darbo dienų, m ažos vertės pirkim o atveju - 7 darbo d ien os nuo kvietim ų pateikti p a siū l\m u s išsiuntim o
tiekėjam s dienos.
40.5. D alyvių sk aičius supaprastintam e atviram e projekto konkurse neribojam as.
40.6. Supaprastinto projekto konkurso dokum entuose nurodom as kandidatų, kurie bus pakviesti pateikti
projektus, skaičius negali būti m ažesnis kaip 3. Taip pat nurodom a, kad m ažiau kandidatų gali būti pakviesta tik
tuo atveju, kai pateikiam a m ažiau paraiškų arba tiekėjai neatitiko kvalifikacijos reikalavim ų.
40.7. Perkančioji organizacija supaprastintą riboto projekto konkursą vyk do etapais:
4 0 .7 .1 . V iešųjų pirkimų jstatym o nustatyta tvarka skelbia apie supaprastintą ribotą projekto konkursą ir,
vadovaudam asi paskelbtais kvalifikacin ės atrankos kriterijais, atrenka tuos kandidatus, kurie bus k viečiam i
pateikti projektus;
4 0 .7 .2 . vadovaudam asi supaprastinto projekto konkurso doku m entuose nustatyta projektų vertinim o
tvarka, nagrinėja, vertina ir palygina pakviestų dalyvių pateiktus projektus.
4 0.8. Perkančioji organizacija supaprastinto projekto konkurso doku m entuose (sk elb im e apie projekto
konkursą) nurodo kandidatų, kurie bus atrinkti ir pakviesti pateikti projektus, skaičių ir kokie yra kandidatų
išankstinės k valifik acin ės atrankos kriterijai.
40.9. Perkančioji organizacija, nustatydam a atrenkamų kandidatų skaičių, k valifikacin ės atrankos
kriterijus ir tvarką privalo laikytis šių nustatytų reikalavim ų:
4 0 .9 .1 . turi būti užtikrinta reali konkurencija, k valifikacin ės atrankos kriterijai turi būti tikslūs, aiškūs ir
nediskrim inuojantys.
4 0 .9 .2 . kvalifikacin ės atrankos kriterijai turi būti nustatyti V iešųjų pirkimų jstat>mo 35 - 38 straipsnių
pagrindu.
40.10. V okai su projektais plėšiam i d viejuose K om isijos p osėd žiu ose. Pirmam e plėšiam i vokai su
projektais, antrame - vokai su d evizų šifrais (vykdant projekto konkursą elek troninėm is priem onėm is - tiekėjų
tapatybės atskleid žiam os antrame posėdyje). A pie šj posėdj perkančioji organizacija visiem s tiekėjam s raštu
praneša ne vėliau kaip prieš 3 dienas. Pranešim e turi būti nurodyta vokų su d ev izų šifrais atplėšim o (su sip ažin im o
su devizų šifrais) vieta, diena, valanda ir minutė. Posėdyje turi teisę dalyvauti visi projektus pateikę tiekėjai ar jų
atstovai. V okus atplėšia vienas iš K om isijos narių. A tplėšus vokus arba su sip ažin us su devizų šifrais. K om isija
posėdyje dalyvaujantiem s tiekėjam s paskelbia projektų eilę ir projektų d ev izų šifrus. V okų su projektų d evizų
šifrais atplėšim o ar su sip ažin im o procedūrą K om isija įform ina atskiru protokolu.
40 .1 1 . Supaprastinto atviro projekto konkurso atveju po vokų su projektų devizų šifrais atplėšim o
(susipažinim o) ir d evizų šifrų paskelbim o K om isija privalo patikrinti, ar dalyviai atitinka supaprastinto projekto
konkurso doku m entuose nustatytus k valifikacijos reikalavim us, ir atm esti projektus tų dalyvių, kurių kvalifikacija
neatitinka nustatytų reikalavim ų. K om isija dalyvių kvalifikaciją tikrina jiem s nedalyvaujant. Prireikus kandidatai
ir dalyviai gali būti k viečiam i atsakyti j pastabas, kurias K om isija yra pateikusi protokole.

40.12. K om isija vertina, palygina tik tuos projektus, kurie atitinka supaprastinto projekto konkurso
dokum entuose išdėstytus reikalavim us. Projektai vertinam i nedalyvaujant ju o s p ateikusiem s tiekėjam s. Vertinam i
tik anonim iškai pateikti projektai.
40 .1 3 . K om isija privalo atm esti tuos projektus, kurie:
4 0 .1 3 .1 . išsiųsti ar gauti po perkančiosios organizacijos nustatyto galu tinio projektų pateikim o termino;
4 0 .1 3 .2 . pateikti pažeidžiant anonim iškum ą;
4 0 .1 3 .3 . neatitinka supaprastinto projekto konkurso d okum entuose išdėstytų reikalavim ų.
40.1 4 . Pateikti projektai vertinami pagal supaprastinto projekto konkurso dokum entuose nustatytus
vertinim o kriterijus, num atytus T aisyklių 2 5 .1 6 punktuose. Supaprastinto projekto konkursui pateiktų projektų
įvertinimui gali būti rengiam as viešas aptarimas, kuriame ju o s analizuoja K om isijos pakviesti ekspertai. Š io
aptarimo išvados įform inam os protokolu. K om isijos nariai viešam e aptarime savo n uom onės nepareiškia. V iešo
aptarimo protokolas su ekspertų išvad om is pateikiam as K om isijai iki jo s nustatyto term ino. Ekspertai savo
išvadas pateikia raštu. Ekspertų išvados K om isijai yra rekom endacinio pobūdžio.
40.15. {vertinusi projektus. K om isija sudaro projektų eilę K om isijos suteiktų vertinim ų m ažėjim o tvarka.
Esant reikalui, K om isija tam e pačiam e protokole pateikia projektam s sa v o pastabas, reikalaujančias papildom o
paaiškinim o. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo vokų su projektų d evizų šifrais
atplėšim o (su sip ažin im o) procedūros įform inim o (o supaprastinto atviro projekto konkurso atveju - ir dalyvių
k valifikacijos patikrinim o) raštu praneša kiekvienam kandidatui ir dalyviui apie projektų eilę, o kurio projektas
neįrašytas į šią eilę - ir projekto atm etim o priežastis.
40 .1 6 . K om isija gali ir neskirti p irm osios vietos, jeig u m ano, kad pateikti projektai atitinka form alius
reikalavim us, tačiau, atsižvelgian t į projekto konkurso dokum entuose nurodytus tikslus, perkančiajai organizacijai
yra nepriim tini.
40.1 7 . Perkančioji organizacija privalo grąžinti projekto konkurso d alyviam s nelaim ėjusius projektus iki
konkurso d okum entuose nurodytos datos.
40.1 8 . Perkančioji organizacija turi teisę su geriausią projektą pateikusiu dalyviu, o jeig u geriausius
pasiūlym us pateikė keli tiekėjai - su vienu iš jų, pasirašyti pirkim o sutartį p aslaugom s, dėl kurių vyksta projekto
konkursas. D ėl pirkim o sutarties sąlygų perkančioji organizacija turi teisę derėtis.
4 0 .1 9 . Perkančioji organizacija turi teisę supaprastinto projekto konkurso laim ėtoją, laim ėtojus ar
dalyvius apdovanoti prizais ar kitaip atsilyginti už d alyvavim ą supaprastinto projekto konkurse.

AŠTUNTASIS SKIRSNIS
TIEKĖJŲ APKLAUSA
41. Pirkimo Tiekėjų apklausos būdu vykdymas:
41.1. T iekėjų apklausos būdu gali būti vykdom i pirkimai T a isy k lėse num atytais atvejais ir kai pagal
V iešųjų pirkimų įstatym ą apie supaprastintą pirkimą neprivalom a skelbti:
41.1 .1 . perkant prekes, paslaugas ar darbus, k ai:
4 1 .1 .1 .1 . pirkim as, apie kurį buvo skelbta, neįvyk o, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlym ų;
4 1 .1 .1 .2 . atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, visi gauti p a s i ū l y m a i neatitiko pirkim o dokum entų
reikalavim ų arba buvo p asiūlytos per d idelės perkančiajai organizacijai nepriim tinos kainos, o pirkim o są ly g o s iš
esm ės nek eičiam os ir į neskelbiam ą pirkimą kviečiam i visi pasiūlym us pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios
organizacijos nustatytus m inim alius kvalifikacijos reikalavim us;
4 1 .1 .1 .3 . dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija n egalėjo iš anksto num atyti, būtina skubiai įsigyti
reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. A plink ybės, kuriom is grindžiam a ypatinga skuba, negali priklausyti nuo
perkančiosios organizacijos;
4 1 .1 .1 .4 . atliekam as m ažos vertės pirkim as esant bent vienai iš šių sąlygų:
41.1.1.4.1 būtina skubiai įsigyti prekių, paslaugų ar darbų;
4 1 .1 .1 .4 .2 . sudarom os prekių ar paslaugų pirkim o sutarties vertė neviršija 2 0 0 ООО Lt (be pridėtinės vertės
m okesčio); darbų pirkim o sutarties vertė - 500 ООО Lt (be pridėtinės vertės m okesčio);
4 1 .1 .1 .4 .3 . esant sąlygom s, nustatytom s T aisyklių 4 1 .1 .1 .1 ; 4 1 .1 .1 .2 ; 4 1 .1 .1 .5 ; 41 .2 .1 ; 41 .3 .1 ; 4 1 .4 .1 ; ir
41.5.1 punktuose;
4 1 .1 .1 .4 .4 . esant kitom s, objektyviai pateisinam om s ap lin kyb ėm s, dėl kurių netikslinga paskelbti apie
pirkimą, pavyzdžiui, paskelbim as apie pirkimą reikalautų neproporcingai didelių Pirkimų organizatoriaus arba
K om isijos pastangų, laiko ir (ar) lėšų sąnaudų;

4 1 .1 .1 .5 .
dėl techninių priežasčių, m eninio kūrinio sukūrim o arba jsigijim o ar dėl objektyvių aplinkybių,
patentų, kitų intelektinės nuosavyb ės teisių ar kitų išim tinių teisių apsaugos tik konkretus tiekėjas gali patiekti
reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jo k io s kitos alternatyvos;
4 1 .2 .1 . perkam os prekės ir paslaugos:
4 1 .2 .1 .1 . kai perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkim o sutartj iš tam tikro tiekėjo pirko prekių
arba ir paslaugų ir nustatė, kad iš j o tikslinga pirkti papildom ai, techniniu požiūriu derinant su jau turim om is
prekėm is ir suteiktom is paslaugom is, ir jeig u ankstesnieji pirkimai buvo efek ty v ū s, iš esm ės n esik eičia prekių ar
paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techn inio nesuderinam um o su ankstesniaisiais būtų
nepriim tini, nes perkančiajai organizacijai jsigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji
negalėtų naudotis anksčiau pirktom is prekėm is ar p aslaugom is ar patirtų didelių nuostolių. Jeigu papildom ai
perkamų prekių ar paslaugų kaina viršija 30 procentų ankstesnės pirkimų kainos, turi būti atliekam a ekspertizė dėl
papildom ai perkamų prekių ar paslaugų techninių charakteristikų suderinam um o;
4 1 .2 .1 .2 . prekės ir p aslaugos yra perkam os naudojant reprezentacinėm s išlaidom s skirtas lėšas;
41.3 .1 . perkam os prekės, kai:
4 1 .3 .1 .1 . perkam os prekės gam inam os tik m okslo, ek sperim entavim o, studijų ar techninio tobulinim o
tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengti m okslo ar tobulinim o išlaidų;
4 1 .3 .1 .2 . prekių biržoje perkam os kotiruojam os prekės;
4 1 .3 .1 .3 . perkami
laikraščiai ir žurnalai;

m uziejų

eksponatai,

archyviniai

ir

bibliotekiniai

dokum entai,

prenumeruojami

4 1 .3 .1 .4 . ypač palankiom is są ly g o m is perkama iš bankrutuojančių, likviduojam ų ar resU'uktūrizuojamų
ūkio subjektų;
4 1 .3 .1 .5 . prekės perkam os iš valstybės rezervo;
4 1 .4 .1 . perkam os p aslaugos, kai:
4 1 .4 .1 .1 . perkam os licen cijo s naudotis bibliotekiniais dokum entais ar duom enų (inform acinėm is)
bazėm is;
4 1 .4 .1 .2 . perkam os p erkančiosios organizacijos darbuotojų m okym o paslaugos;
4 1 .4 .1 .3 . perkam os ekspertų kom isijų, kom itetų, tarybų, kurių sudarym o tvarką nustato L ietuvos
R espublikos įstatym ai, narių teik iam os nem aterialaus p obūdžio (intelek tinės) paslaugos;
4 1 .4 .1 .4 . m ok slo ir studijų institucijų m okslo, studijų programų, m en inės v eik lo s, taip pat šių institucijų
steigim o ek sp eitin io vertinim o paslaugos;
4 1 .5 .1 . perkam os paslaugos ir darbai, kai:
4 1 .5 .1 .1 . dėl aplinkybių, kurių nebuvo galim a num atyti, paaiškėja, kad reikia papildom ų darbų arba ir
paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkim o sutartį, tačiau be kurių negalim a užbaigti pirkim o sutarties vykdym o. Tokia
pirkim o sutartis gali būti sudarom a tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkim o sutartis, o jo s ir
visų kitų papildom ai sudarytų pirkim o sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkim o sutarties kainos;
41.5.1.2. perkant iš esam o tiekėjo naujas paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti pagal ankstesnę
pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji pirkimo sutartis buvo sudaryta skelbiant apie pirkimą ir kurį skelbiant
buvo atsižvelgta į tokių papildom ų pirkimų vertę, galim ybė pirkti papildom ai buvo nurodvia pirkimo skelbim e, o
visi m inimi pirkimai skirti tam pačiam projektui vykdyti. Papildom ų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių
trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 metai skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties pasirašym o m om ento.
41.6. A pie pirkimą, atliekam ą tiekėjų apklausos būdu, viešai neskelbiam a.
41.7. M ažos vertės pirkim us apklausos būdu vykdo P erkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto
asm ens įsakym u paskirtas Pirkim o organizatorius (-ai), kai n um atom os sudaryti prekių, paslaugų pirkim o
sutarties vertė neviršija 2 0 0 ООО Lt (be pridėtinės vertės m okesčio); darbų pirkim o sutarties vertė - 500 ООО Lt (be
pridėtinės vertės m okesčio);
41.8. P erkančiosios organ izacijos vadovas ar jo įgaliotas asm uo turi teisę priimti sprendim ą pavesti
pirkimą atlikti K om isijai ar Pirkim o organizatoriui n eatsižvelgd am as į T aisyklių 4 1 .7 . punkto nuostatas. Toks
sprendim as turi būti išreikštas rašytine forma, nepriklausom ai nuo to, ar pirkim ą bus pavesta atlikti K om isijai ar
Pirkimo organizatoriui.
41.9. Vykdant pirkimą tiekėjų apklausos būdu tiekėjų kvalifikacija gali būti netikrinama. Tuo atveju, jei
Perkančioji organizacija nusprendžia, kad tiekėjų kvalifikacija bus tikrinama, ji turi būti tikrinama taikant
procedūras, aprašytas T aisyklių 21 punkte.
41 .1 0 . Vykdant pirkimą tiekėjų apklausos būdu, kai tiekėjų apklausa atliekam a raš>tine forma,
pasiūlym us galim a prašyti pateikti faksu, paštu, elektroniniu paštu, raštu užklijuotam e voke arba naudojantis C V P
IS priem onėm is (elektroninis pirkim as).

41.11. T uo atveju, kai pasiūlym us bus prašom a pateikti raštu užklijuotam e vok e, vykdom o pirkim o
dokum entuose Perkančioji organizacija vokų su p asiūlym ais atplėšim o, pasiūlym ų nagrinėjim o ir vertinim o
procedūras aprašo ir ja s atlieka tokia pačia tvarka, kaip ir vykdant supaprastintą atvirą konkursą. Jei pirkim o m etu
num atom a vykdyti derybas su tiekėjais dėl pasiūlym ų turinio, pirkim o doku m entuose papildom ai aprašom os
derybų dėl pasiūlym ų turinio procedūros, kurios atliekam os tokia pačia tvarka kaip ir vykdant pirkim ą
supaprastintų skelbiam ų derybų būdu.
41 .1 2 . V ykdant pirkimą tiekėjų apklausos būdu, j tiekėjus su prašym u pateikti pasiūlym ą gali būti
kreipiam asi, o tiekėjai pasiūlym ą turi teisę pateikti žod in e forma, kai num atom os sudaryti pirkim o sutarties vertė
be pridėtinės vertės m ok esčio yra m ažesnė kaip 10 ООО Lt. Sprendim ą dėl tiekėjų apklausos form os priima
K om isija arba Pirkim o organizatorius - priklausom ai nuo to, kam yra pavesta atlikti konkretų pirkimą tiekėjų
apklausos būdu.
41.1 3 . V ykdant pirkim ą tiekėjų apklausos būdu, tiekėjų apklausa gali būti vykdom a žo d žiu ir/ar virtualiai,
tai yra, viešojo pirkim o laim ėtojas gali būti nustatom as pagal tiekėjų viešai skelbiam ą inform aciją apie tiekėjo
siūlom as prekes, paslaugas ir darbus, jei tiekėjų viešai sk elb iam os inform acijos pakanka sprendim ui dėl siūlom ų
sąlygų priim tinum o priimti, o num atom os sudaryti pirkim o sutarties vertė be pridėtines veriės m ok esčio yra
m ažesnė kaip 10 ООО Lt.
41 .1 4 . Vykdant pirkim ą tiekėjų apklausos būdu, perkančioji organizacija prašydama paieikii pasiūlym us
privalo kreiptis i 3 ar daugiau tiek ėiu . kai galioja kuri nors viena iš žem iau nurodytų sąlygų:
4 1 .1 4 .1 . atliekant m ažos vertės pirkimą vadovaujantis T aisyklių 4 1 .1 .1 .4 .2 . punktu, planuojam a darbų
pirkimo sutarties vertė viršija 50 ООО Lt be pridėtinės vertės m okečio;
4 1 .1 4 .2 . Planuojam a pirkim o sutarties vertė viršija 50 ООО Lt be pridėtinės vertės m o k esčio ir:
4 1 .1 4 .2 .1 . apklausa atliekam a po pirkimo, apie kurį buvo skelbta ir kuris neįvyk o, nes nebuvo gauta
paraiškų ar pasiūlym ų (jei yra pakankamai tiekėjų);
4 1 .1 4 .2 .2 . atliekam as m ažos vertės pirkimas vadovaujantis T aisyklių 4 1 .1 .1 .4 .4 . (jei >ra pakankamai
tiekėjų);
4 1 .1 4 .2 .3 . prekės ir p a sla u g o s yra perkam os naudojant rep rezen ta cin ėm s išla id o m s skirias lėša s, kai
vyk d om as įprastas pirk im as, t. y. perkam as objektas n ep a sižy m i m en in ė m is ar išsk irtin ėm is sa v y b ėm is, ir
perkančiajai o rg an izacijai n aud ingiau vyk dyti k elių tiek ėjų ap klau są. N e a tsiž v e lg ia n t į lai. kad perkam as
objektas n ep asižym i m en in ėm is ar išsk irtin ėm is sa v y b ėm is, perkančioji o rg a n iza cija turi teisę kreiptis į vien ą
tiekėją, kai pirkim as turi būti įvyk d y ta s skubiai;
4 1 .1 4 .2 .4 . perkam os perkančiosios organizacijos darbuotojų m okym o p aslaugos, kai perkančioji
organizacija iš anksto planuoja įsigyti tokių paslaugų ir yra pakankamai tiekėjų, galinčių pateikti pasiūlym us
p erkančiosios organizacijos pageidaujam om is m okym ų tem om is.
4 1 .1 5 . Kai apklausa atliekam a po pirkim o, apie kurį buvo skelbta, tačiau visi gauti pasiūl.Miiai neatitiko
pirkim o dokum entų reikalavim ų arba buvo p asiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriiim inos kainos,
pirkim o sąlygų iš esm ės nekeičiant, pirkim e dalyvauti k viečiam i visi p asiūlym us pateikę tiekėjai, atitinkantys
p erkančiosios organizacijos nustatytus m inim alius k valifikacijos reikalavim us. A pk lau sos vykdym o motu pirkim o
dokum entų sąly g o s negali būti keičiam os.
41 .1 6 . Kitais T aisyklių 4 1 .1 4 ir 4 1 .1 5 punktuose nepam inėtais atvejais, kai T aisyklių n u sia i\ia t\ark a gali
būti vykdom a apklausa, perkančioji organizacija gali kreiptis ir į vieną tiekėją.
41 .1 7 . Jei apklausos metu num atom a vykdyti elektroninį aukcioną, apie tai tiekėjam s praiio.^ama pirkim o
dokum entuose.
41 .1 8 . A pk lau sos metu gali būti deramasi dėl pasiūlym o sąlygų . Perkančioji organizacija pirkim o
dokum entuose nurodo, ar bus deram asi arba kokiais atvejais bus deram asi, ir derėjim osi tvarką. Jeigu apklausos,
vykdytos raštu, metu derėtasi, pabaigus derybas, dalyvių prašom a pateikti galutinius kainos bei techninių
duom enų, kurie vertinam i pagal ekonom iškai naudingiausio pasiūlym o vertinim o kriterijus, pasiūlym us
užklijuotuose vok u ose (išskyrus atvejus, kai pateikti pasiūlym ą k viečiam as tik vienas tiekėjas).
41 .1 9 . V ykdant pirkim ą tiekėjų apklausos būdu, kai num atom a pirkim o sutarties vertė be pridėtinės vertės
m ok esčio yra d idesnė kaip 10 ООО Lt be pridėtinės vertės m o k esčio ir inform acija tarp tiekėjo bei Perkančiosios
organizacijos keičiam asi rašytine forma, tiekėjui (tiekėjam s) pateikiam uose pirkim o dokum entuose m inim aliai
turi būti nurodyta ši informacija:
4 1 .1 9 .1 . pasiūlym ų rengim o ir pateikim o reikalavim ai, inform acija, ar leidžiam a pateikti aliernatyvius
pasiūlym us, šių pasiūlym ų reikalavim ai;
4 1 .1 9 .2 . inform acija, ar leidžiam a pateikti pasiūlym us parduoti tik dalį prekių, darbi,i ar pashumų, šio s
dalies (dalių) apibūdinim as

4 1 .1 9 .3 . prekių, paslaugų ar darbų pavadinim as, kiekis (apim tis), su prekėm is teiktinų paslaugų pobūdis,
prekių tiekim o, paslaugų teikim o ar darbų atlikim o terminai;
4 1 .1 9 .4 . sp ecialieji reikalavim ai (techninė sp ecifikacija) pirkim o objektui;
4 1 .1 9 .5 . pasiūlym ų vertinim o kriterijai ir sąlygos;
4 1 .1 9 .6 . P erkančiosios organizacijos siū lom os šalim s pasirašyti pirkim o sutarties są ly g o s, kurias
Perkančioji organizacija laiko kaip privalom as būsim os pirkim o sutarties sąly g a s ir jo s, sudarant pirkim o sutartį,
n egalės būti keičiam os;
4 1 .1 9 .7 . inform acija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta p asiūlym u ose nurodom a kaina, inform acija,
kad pasiūlym o kainą turi būti įskaityti visi m okesčiai;
4 1 .1 9 .8 . pasiūlym ų galiojim o užtikrinim o ir pirkim o sutarties įvyk d ym o užtikrinim o, jei jie bus taikom i,
reikalavim ai;
4 1 .1 9 .9 . pasiūlym ų pateikim o term inas, vieta ir būdas, įskaitant inform aciją, ar pasiūlym as pateikiam as
elektroninėm is priem onėm is;
4 1 .1 9 .1 0 . data, iki kada turi galioti pasiūlym as, arba laikotarpis, kurį turi galioti pasiūlym as:
4 1 .1 9 .1 1 . vokų su p asiūlym ais atplėšim o vieta, data, valanda ir m inutė, jei pasiūlym us prašoma pateikti
vokuose;
4 7 .1 9 .1 2 . vokų su pasiūlym ais atplėšim o (jei pasiūlym us prašom a pateikti vok u ose) ir pasiūlym ų
nagrinėjim o procedūros;
4 1 .1 9 .1 3 . inform acija, kad pasiūlym u ose nurodytos kainos bus vertinam os litais ir inlbrm acija, kaJ jeig u
p asiūlym uose kainos nurodytos u žsienio valiuta, jo s bus perskaičiuojam os litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir
paskelbtą lito ir u žsien io valiutos santykį paskutinę pasiūlym ų pateikim o term ino dieną;
4 1 .1 9 .1 4 . P erkančiosios organizacijos pirkim o organizatoriaus arba K om isijos narių (v ien o ar kelių; jei
pirkimą atlieka K om isija), kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiek ėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų)
pranešim us, su sijusius su pirkimų procedūrom is, vardai, pavardės, adresai, telefon ų ir faksų numeriai;
4 1 .1 9 .1 5 . inform acija apie sutarties sudarym o atidėjim o term ino taikym ą, jei jis taikom as konkrečiu
atveju, taip pat inform acija apie ginčų nagrinėjim o tvarką.
41 .2 0 . Vykdant pirkim ą tiekėjų apklausos būdu, su tiekėjais dėl pasiūlym ų turinio gali būti vyk dom os
derybos. B endravim as ir k eitim asis inform acija derybų metu vykdom as tokia pačia forma, kokia buvo prašom a
pateikti pasiūlym us. Tai yra, jei pasiūlym ą buvo prašom a pateikti žod žiu - derybos vyk dom os žod in e forma, jei
pasiūlym ą buvo prašom a pateikti faksu - patikslintą pasiūlym ą taip pat prašom a pateikti faksu, ir panašiai.
D erybos gali būti ir protokoluojam os, jei Perkančioji organizacija nusprendžia taikyti tokią derybų dėl pasiūlym ų
įform inim o procedūrą. Tokiu atveju derybos protokoluojam os tokia pačia tvarka, kaip ir vsU lan t pirkimą
supaprastintų skelbiam ų derybų būdu.
41.21. D alyvių pateikti pasiūlym ai (galutiniai pasiūlym ai, kai vyk d om os derybos dėl pasiūlym ų turinio)
nagrinėjami ir vertinam i vadovaujantis pirkim o d okum entuose nurodytu arba žo d žiu tiekėjui (tiekėjam s) p įduotu
(praneštu) pasiūlym ų vertinim o kriterijumi ir sąlygom is.
41.2 2 . Tuo atveju, kai pirkimą tiekėjų apklausos būdu atlieka Pirkim o organizatorius, atliktos pirkimo
procedūros, prieš sudarant rašytinę ar žod in ę sutartį su v iešo jo pirkim o laim ėtoju, yra aprašom os T iekėjų
apklausos p ažym oje (Priedas 1), o T iekėjų apklausos pažym a suderinam a su P erkančiosios organizacijos vadovu
ar jo įgaliotu asm eniu. Pirkim o procedūros tiekėjų apklausos p ažym oje gali būti neaprašom os tuo atveju, kai
pirkimas tiekėjų apklausos būdu buvo vykdytas tiekėjus apklausiant žo d in e forma, įskaitant Tais)kliu 4 1 .1 2 . ir
41.13. punkte num atytą sąlygą. Š iuo atveju pirkimas dokum entuojam as registruojant perkančiosios organ.zacijos
patvirtintame viešųjų pirkimų žurnale ar tiek, kiek to reikalauja buhalterinės apskaitos tvarkymą
reglam entuojantys teisės aktai - tai yra, PVM sąskaitoje-faktūroje, sąskaitoje-faktūroje ar kitam e buhalterinės
apskaitos dokum ente.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
42. Ginčų sprendimas;
K iekvienas pirkimu suinteresuotas tiekėjas, kuris m ano, kad Perkančioji organizacija pažeidė ar p;:/eis jo
teises, turi teisę V iešųjų pirkimų įstatym o V skyriaus nustatyta tvarka ginti savo pažeistus teisėtus interesu^.

43. Perkančiosios organizacijos atsakomybė:
Perkančiosios organizacijos darbuotojai, pažeidę T aisyk les, V iešųjų pirkim ų įstatym ą ar kitų privalom o
pobūdžio viešu osiu s pirkim us reglam entuojančių teisės aktų reikalavim us, atsako įstatym ų ntisiatyta tvarka.

T A IS Y K L IŲ PR IE D A S N R . 1

TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA
(data)
L Pirkim o ob jekto pavadinim as
BVPŽ:
2. Trum pas pirkim o ob jekto aprašym as
3. Pirkimą tiekėjų apklausos būdu atliko
Pirkim o organizatorius:
4. Tiekėjų apklausos forma:
žodžiu/raštu/C V P IS
5. Pasiūlym ų vertinim o kriterijus:

6.

Duom enys 5.1. Pavadinim as

apie tiekėją
5.2. Adresas

5.3. T elefonas

5.4. Kita inform acija
(p asiū lym o kaina, kitos
pasiūlym o
charakteristikos)

7. D uom en ys ap ie pasirinktą tiek ėją,
b ū sim os

pirkim o

sutarties

są ly g o s

(trum pai, e sm in ės)

8. Sprendim o pasirinkti nurodytą tiekėją laimėtoju m otyvai, kitos su tiekėjų apklausa susijusios
aplinkybės, jei apklausiam as vienas tiekėjas nurodomas LLBM SV PT punktas:

Pirkimo vykdytojas

(Parašas)

(P areigos, vardas, pavardė)

Suderinta:

(Parašas)

(P areigos, vardas, pavardė)

Parengė: V iešųjų pirkimų sp ecialistė Rita V olk aitė-K ilb ausk ienė

