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KAIMO BENDRUOMEN�S “SMILGYNAI IR KAIMYNAI” 
SUPAPRASTINT� VIEŠ�J� PIRKIM� TAISYKL�S 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1. Supaprastintos vieš�j� pirkim� taisykl�s (toliau – Taisykl�s)  reglamentuoja kaimo 

bendruomen�s “Smilgynai ir kaimynai”(toliau Organizacija) atliekam� preki�, paslaug� ir darb� 
supaprastint� vieš�j� pirkim� organizavim� ir vykdym� bei parengtos vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos vieš�j� pirkim� �statymu (toliau – Vieš�j� pirkim� �statymas), kitais viešuosius 
pirkimus (toliau – pirkimai) reglamentuojan�iais teis�s aktais. 

2. Perkan�ioji organizacija preki�, paslaug� ir darb� supaprastintus pirkimus (toliau – 
supaprastinti pirkimai) gali atlikti Vieš�j� pirkim� �statymo 84 straipsnyje nustatytais atvejais. 

3. Taisykl�s nustato supaprastint� pirkim� organizavimo ir planavimo tvark�, supaprastintus 
pirkimus atliekan�ius asmenis, supaprastint� pirkim� b�dus ir j� atlikimo, gin�� nagrin�jimo 
proced�ras, pirkimo dokument� rengimo ir teikimo tiek�jams reikalavimus. 

4. Su Taisykl�mis privalo b�ti susipažin� ir jomis vadovautis: 
4.1. perkan�iosios organizacijos vadovas; 
4.2. perkan�iosios organizacijos vieš�j� pirkim� komisijos pirmininkas, nariai ir ekspertai; 
4.3. pirkim� organizatoriai. 
5. Atlikdama supaprastintus pirkimus perkan�ioji organizacija vadovaujasi Vieš�j� pirkim� 

�statymu, šiomis Taisykl�mis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – CK), kitais 
�statymais ir �statym� �gyvendinamaisiais teis�s aktais. 

6. Supaprastinti pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, 
abipusio pripažinimo ir proporcingumo princip�, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavim�. 

7. Perkan�iosios organizacijos vykdomuose supaprastintuose pirkimuose turi teis� dalyvauti 
fiziniai asmenys, privat�s juridiniai asmenys, viešieji juridiniai asmenys ar toki� asmen� grup�s. 
Pasi�lymui (projektui) pateikti �kio subjekt� grup� neprivalo �steigti juridinio asmens. Perkan�ioji 
organizacija gali reikalauti, kad, �kio subjekt� jungtin�s grup�s pasi�lym� (projekt�) pripažinus 
geriausiu ir perkan�iajai organizacijai pasi�lius sudaryti pirkimo–pardavimo sutart� (toliau – 
pirkimo sutartis), ši �kio subjekt� grup� �gyt� tam tikr� teisin� form�, jei tai yra b�tina siekiant 
tinkamai �vykdyti pirkimo sutart�.  

8. Taisykl�s nereglamentuoja pirkim�, numatyt� Vieš�j� pirkim� �statymo 10 straipsnyje. 
9. Perkan�ioji organizacija rengia ir tvirtina planuojam� vykdyti einamaisiais biudžetiniai 

metais vieš�j� pirkim� planus (Taisykli� priedas Nr. 5) ir kasmet, ne v�liaus kaip iki kovo 15 
dienos, o šiuos planus patikslinusi, - nedelsdama, CVP IS ir savo tinklalapyje, jei toks yra, skelbia 
tais metais planuojam� vykdyti vieš�j� pirkim� suvestin� Vieš�j� pirkim� tarnybos nustatyta tvarka 
ir nurodo perkan�iosios organizacijos pavadinim�, adres�, kontaktinius duomenis, pirkimo objekto 
pavadinim� ir kod�, numatoma kiek� ir apimt� (jeigu �manom�), numatoma pirkimo pradži�, 
pirkimo b�d� ir ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukm�. 

10. Perkan�ioji organizacija turi užtikrinti, kad preki�, paslaug� ir darb� viešieji pirkimai, 
atliekami CVP IS priemon�mis (kai pirkimo atveju  elektronin�mis priemon�mis pateikiamas 
skelbimas apie pirkim� (neskelbiam� pirkim� atveju – kvietimas), kiti pirkimo dokumentai ir 
priimami tiek�j� pasi�lymai) kiekvienais kalendoriniais metais sudaryt� ne mažiau kaip 50 
procent� perkan�iosios organizacijos vieš�j� pirkim� bendrosios vert�s. 
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11. Supaprastinto pirkimo pradži� ir pabaig� apibr�žia Vieš�j� pirkim� �statymas. 
12. Atlikdama supaprastintus pirkimus perkan�ioji organizacija siekia atsižvelgti � 

visuomen�s poreikius socialin�je srityje, aplinkos apsaugos reikalavimus. 
13. Taisykl�se vartojamos s�vokos: 
13.1. alternatyvus pasi�lymas – pasi�lymas, kuriame si�lomos kitokios, negu yra nustatyta 

pirkimo dokumentuose, pirkimo objekto charakteristikos arba pirkimo s�lygos. Perkan�ioji 
organizacija gali leisti pateikti alternatyvius pasi�lymus tik tuo atveju, kai pasi�lymams vertinti 
taikomas ekonomiškai naudingiausio pasi�lymo vertinimo kriterijus; 

13.2. apklausa – supaprastinto pirkimo b�das, kai perkan�ioji organizacija raštu arba žodžiu 
kvie�ia tiek�jus pateikti pasi�lymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš mažiausi� kain� 
pasi�liusio ar ekonomiškiausi� pasi�lym� pateikusio tiek�jo; 

13.3. aprašomasis dokumentas – vykdant pirkim� supaprastinto konkurencinio dialogo 
b�du tiek�jams pateikiamas technin�ms specifikacijoms analogiškas dokumentas, kuriame pirkimo 
objekto savyb�s apib�dinamos labiau aprašomuoju pob�džiu nei �prastin�se technin�se 
specifikacijose. Aprašomajame dokumente gali b�ti pateikiamos ir teisin�s, administracin�s, 
sutartin�s ar kitokios s�lygos, susijusios su konkurencinio dialogo vykdymu; 

13.4. kvalifikacijos tikrinimas – proced�ra, kurios metu tikrinama, ar tiek�jai atitinka 
pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus; 

13.5. mažos vert�s pirkimai  – supaprastinti pirkimai, kai yra bent viena iš ši� s�lyg�: 
13.5.1. preki� ar paslaug� pirkimo vert� yra mažesn� kaip 100 t�kst. Lt (be prid�tin�s vert�s 

mokes�io), o darb� vert� mažesn� kaip 500 t�kst. Lt (be prid�tin�s vert�s mokes�io); 
13.5.2. perkamos panašios prek�s, paslaugos ar perkami darbai d�l to paties objekto yra 

suskirstyti � atskiras dalis, kuri� kiekvienai numatoma sudaryti atskir� pirkimo sutart� (sutartis), 
jeigu bendra ši� sutar�i� vert� yra ne didesn� kaip 10 procent� preki� ar paslaug� supaprastint� 
pirkim� to paties tipo sutar�i� vert�s ir mažesn� kaip 100 t�kst. Lt (be prid�tin�s vert�s mokes�io), 
o perkant darbus – ne didesn� kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo vert�s ir 
mažesn� kaip 500 t�kst. Lt (be prid�tin�s vert�s mokes�io). 

13.6. numatomo pirkimo vert� (toliau – pirkimo vert�) – perkan�iosios organizacijos 
numatom� sudaryti pirkimo sutar�i� vert�, skai�iuojama imant vis� mok�tin� sum� be prid�tin�s 
vert�s mokes�io, �skaitant visas sutar�i� pasirinkimo ir prat�simo galimybes. Pirkimo vert� 
skai�iuojama pirkimo pradžioje, atsižvelgiant � visas to paties tipo preki� ar paslaug� arba tam 
pa�iam objektui skirtas darb� pirkimo sutar�i� vertes; 

13.7. pirkimo iniciatorius – perkan�iosios organizacijos darbuotojas, kuris nurod� poreik� 
�sigyti reikalingas prekes, paslaugas arba darbus; 

13.8. pirkimo organizatorius – perkan�iosios organizacijos pirminink�s (toliau – 
Pirminink�) paskirtas perkan�iosios organizacijos narys, kuris Taisykli� nustatyta tvarka 
organizuoja ir atlieka supaprastintus pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma viešojo 
pirkimo komisija (toliau – komisija); 

13.9. pirkimo sutarties sudarymo atid�jimo terminas (toliau – atid�jimo terminas) – 15 
dien� laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendim� sudaryti pirkimo sutart� išsiuntimo 
iš perkan�iosios organizacijos suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos 
ir kurio metu negali b�ti sudaroma pirkimo sutartis; 

13.10. supaprastintas atviras konkursas – supaprastinto pirkimo b�das, kai kiekvienas 
suinteresuotas tiek�jas gali pateikti pasi�lym�; 

14. Taisykl�se vartojamos kitos s�vokos nustatytos Vieš�j� pirkim� �statyme. 
 

II. SUPAPRASTINTUS PIRKIMUS ATLIEKANTYS ASMENYS 
 

15. Supaprastintus pirkimus vykdo Pirminink�s �sakymu, vadovaujantis Vieš�j� pirkim� 
�statymo 16 straipsniu, sudaryta komisija. Mažos vert�s pirkimus vykdo komisija arba pirkimo 
organizatorius. Komisijos pirmininku, jos nariais, pirkimo organizatoriumi skiriami 
nepriekaištingos reputacijos asmenys. Komisijos sekretoriumi skiriamas vienas iš komisijos nari�. 
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Jei supaprastinto projekto konkurso dalyviams keliami profesiniai reikalavimai, tai ne mažiau kaip 
tre�dalis komisijos nari� turi b�ti tokios pa�ios arba artimos kvalifikacijos. Tuo pa�iu metu 
atliekamiems keliems supaprastintiems pirkimams gali b�ti sudarytos kelios komisijos ar paskirti 
keli pirkimo organizatoriai. 

16. Pirkim� organizatorius pirkim� gali atlikti tik tuomet, kai numatomos sudaryti preki� ar 
paslaug� viešojo pirkimo-pardavimo sutarties vert� be PVM neviršija 80 t�kst. Lt arba darb� 
viešojo pirkimo-pardavimo sutarties vert� be PVM neviršija 100 t�kst. Lt. 

17. Mažos vert�s pirkimus vykdo Komisija, kai: 
17.1. preki� ar paslaug� pirkimo sutarties vert�  be prid�tin�s vert�s mokes�io ir daugiau 

negu 80 t�kst. Lt,  bet neviršija 100 t�kst. Lt; 
17.2. perkami darbai, kuri� pirkimo-pardavimo sutarties vert� be PVM viršija 100 t�kst. Lt 

ir daugiau, bet ne daugiau kaip 500 t�kst. Lt. 
18. Pirkim� organizatorius ir/ar Komisijos nariai prieš prad�dami pirkimus turi pasirašyti 

nešališkumo deklaracij� (Taisykli� priedas Nr. 1)  ir konfidencialumo pasižad�jim� (Taisykli� 
priedas Nr. 2). Min�tus dokumentus, po pasirašymo, komisijos nariai perduoda komisijos 
pirmininkui, o jei pirkim� atlieka pirkim� organizatorius – pirkimo ver�i� apskait� vedan�iam 
asmeniui. Šie dokumentai perduodami kaimo bendruomen�s "Smilgynai ir kaimynai" pirmininkui ir 
saugomi vieš�j� pirkim� byloje. Nešališkumo deklaracija bei konfidencialumo pasižad�jimas gali 
b�ti pasirašomi vien� kart� ir galioja nepriklausomai nuo to, keliuose pirkimuose dalyvauja pirkim� 
organizatorius ar komisijos narys.  

19. Perkan�ioji organizacija gali vykdyti supaprastintus pirkimus per centrin� perkan�i�j� 
organizacij� arba iš jos (jei centrin� perkan�ioji organizacija sudariusi atitinkam� preki�, paslaug� 
ar darb� preliminari�sias sutartis). Si�lym� pirkti per centrin� perkan�i�j� organizacij� arba iš jos 
Pirmininkui gali teikti pirkimo iniciatorius, komisija ar pirkimo organizatorius. 

20. Perkan�ioji organizacija supaprastinto pirkimo proced�roms iki pirkimo sutarties 
sudarymo atlikti gali �galioti kit� perkan�i�j� organizacij� (toliau – �galiotoji organizacija). Tokiu 
atveju �galiotajai organizacijai nustatomos užduotys ir suteikiami visi �galiojimai toms užduotims 
vykdyti.  

21. Perkan�ioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teis� 
nutraukti supaprastint� pirkim�, jeigu atsirado aplinkybi�, kuri� nebuvo galima numatyti (perkamas 
objektas tapo nereikalingas, n�ra l�š� už j� sumok�ti ir pan.). Sprendim� d�l pirkimo nutarukimo 
priima kaimo bendruomen�s “Smilgynai ir kaimynai” pirmininkas. 

 
III. SUPAPRASTINT� PIRKIM� SKELBIMAS 

 
22. Perkan�ioji organizacija skelbia apie kiekvien� supaprastint� pirkim� Vieš�j� pirkim� 

�statymo nustatyta tvarka, išskyrus supaprastintus pirkimus, atliekamus apklausos b�du ši� 
Taisykli� nustatytais atvejais. 

23. Perkan�ioji organizacija, pri�musi sprendim� pirkti prekes, paslaugas ar darbus 
neskelbdama apie pirkim�, privalo paskelbti informacin� pranešim� Vieš�j� pirkim� �statymo 86 
straipsnio nustatyta tvarka jeigu yra bent viena iš ši� s�lyg�: 

23.1. pirkimas, apie kur� buvo skelbta, ne�vyko, nes nebuvo gauta paraišk� ar pasi�lym�; 
23.2. atliekant pirkim�, apie kur� buvo skelbta, visi gauti pasi�lymai neatitiko pirkimo 

dokument� reikalavim� arba buvo pasi�lytos per didel�s perkan�iajai organizacijai nepriimtinos 
kainos, o pirkimo s�lygos iš esm�s nekei�iamos ir � neskelbiam� pirkim� kvie�iami visi pasi�lymus 
pateik� tiek�jai, atitinkantys perkan�iosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos 
reikalavimus; 

23.3. d�l technini�, menini� priežas�i� ar d�l objektyvi� aplinkybi� tik konkretus tiek�jas 
gali patiekti reikalingas prekes, suteikti paslaugas ar atlikti darbus ir n�ra jokios kitos alternatyvos; 

23.4. perkan�ioji organizacija pagal ankstesn� pirkimo sutart� iš tam tikro tiek�jo pirko 
preki� arba paslaug� ir nustat�, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu poži�riu derinant su 
jau turimomis prek�mis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyv�s, iš 
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esm�s nesikei�ia preki� ar paslaug� kainos ir kitos s�lygos, o alternatyv�s pirkimai d�l techninio 
nesuderinamumo su ankstesniaisiais b�t� nepriimtini, nes perkan�iajai organizacijai �sigijus 
skirting� technini� charakteristik� preki� ar paslaug�, ji negal�t� naudotis anks�iau pirktomis 
prek�mis ar paslaugomis ar patirt� dideli� nuostoli�. Jeigu papildomai perkam� preki� ar paslaug� 
kaina viršija 30 procent� ankstesn�s pirkim� kainos, turi b�ti atliekama ekspertiz� d�l papildomai 
perkam� preki� ar paslaug� technini� charakteristik� suderinamumo; 

23.5. perkamos prek�s gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studij� ar techninio 
tobulinimo tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengti mokslo ar tobulinimo išlaid�; 

23.6. preki� biržoje perkamos kotiruojamos prek�s; 
23.7. ypa� palankiomis s�lygomis perkamos prek�s iš bankrutuojan�i�, likviduojam� ar 

restrukt�rizuojam� �kio subjekt�; 
23.8. prek�s perkamos iš valstyb�s rezervo; 
23.9. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomen� 

(informacin�mis) baz�mis; 
23.10. d�l aplinkybi�, kuri� nebuvo galima numatyti, paaišk�ja, kad reikia papildom� darb� 

arba paslaug�, ne�rašyt� � sudaryt� pirkimo sutart�, ta�iau be kuri� negalima užbaigti pirkimo 
sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali b�ti sudaroma tik su tuo tiek�ju, su kuriuo buvo 
sudaryta pradin� pirkimo sutartis, o jos ir vis� kit� papildomai sudaryt� pirkimo sutar�i� kaina 
neturi viršyti 30 procent� pradin�s pirkimo sutarties kainos. 

24. Perkan�ioji organizacija informacin� pranešim� skelbia bet kuriuo momentu, ta�iau ne 
v�liau kaip 5 darbo dienos iki pirkimo sutarties sudarymo, kai ji gali identifikuoti tiek�j�, su kuriuo 
ketina sudaryti pirkimo sutart� (pri�mus sprendim� kreiptis � tiek�j� pateikti pasi�lym�, jau pateikus 
kvietim� tiek�jui dalyvauti pirkimo proced�rose, pasi�lymo vertinimo proced�ros metu arba 
pripažinus tiek�jo pasi�lym� tinkamu ar kai kvie�iamas daugiau kaip vienas tiek�jas, patvirtinus 
pasi�lym� eil�). 

25. Perkan�ioji organizacija apie supaprastintus pirkimus, atliekamus apklausos b�du, 
neskelbia, kai:  

25.1. d�l �vyki�, kuri� perkan�ioji organizacija negal�jo iš anksto numatyti, b�tina skubiai 
�sigyti reikaling� preki�, paslaug� ar darb�. Aplinkyb�s, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, 
negali priklausyti nuo perkan�iosios organizacijos; 

25.2. atliekami mažos vert�s pirkimai; 
25.3. perkama iš socialini� �moni�, �moni�, kuriose dirba daugiau kaip 50 procent� 

nuteist�j�, atliekan�i� arešto, terminuoto laisv�s at�mimo ir laisv�s at�mimo iki gyvos galvos 
bausmes, �moni�, kuriose dirba daugiau kaip 50 procent� ne�gali�j�, ir �moni�, kuri� dalyviai yra 
sveikatos prieži�ros �staigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procent� 
pacient� (perkamos j� pagamintos prek�s, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai); 

25.4. perkamos panašios prek�s, paslaugos ar perkami darbai yra suskirstyti � atskiras dalis, 
kuri� kiekvienai numatoma sudaryti atskir� pirkimo sutart�, jei bendra toki� pirkimo dali� vert� be 
prid�tin�s vert�s mokes�io yra ne didesn� kaip 10 procent� bendros vis� pirkimo dali� vert�s 
perkant panašias prekes ir paslaugas ir 1,5 procento – perkant darbus;  

25.5. prek�s ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacin�ms išlaidoms skirtas l�šas; 
25.6. perkami muziej� eksponatai, archyv� ir bibliotek� dokumentai, prenumeruojami 

laikraš�iai ir žurnalai; 
25.7. perkamos teis�j�, prokuror�, profesin�s karo tarnybos kari�, perkan�iosios 

organizacijos pagal darbo sutart� dirban�i� darbuotoj� mokymo paslaugos; 
25.8. perkamos literat�ros, mokslo ir meno k�rini� autori�, atlik�j� ar j� kolektyvo 

paslaugos, taip pat mokslo, kult�ros ir meno sri�i� projekt� vertinimo ir pretendent� gauti teis�s 
akt� nustatyta tvarka �steigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugos; 

25.9. perkamos ekspert� komisij�, komitet�, taryb�, kuri� sudarymo tvark� nustato Lietuvos 
Respublikos �statymai, nari� teikiamos nematerialaus pob�džio (intelektin�s) paslaugos. 

25.10. perkamos iš esamo tiek�jo tokios pat naujos paslaugos ar darbai, kokie buvo pirkti 
pagal ankstesn� pirkimo sutart�, su s�lyga, kad ankstesnioji pirkimo sutartis buvo sudaryta skelbiant 
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apie pirkim� ir kur� skelbiant buvo atsižvelgta � toki� papildom� pirkim� vert�, galimyb� pirkti 
papildomai buvo nurodyta pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tam pa�iam projektui 
vykdyti. Papildom� pirkim� metu sudarom� pirkimo sutar�i� trukm� negali b�ti ilgesn� kaip 3 
metai skai�iuojant nuo pradin�s pirkimo sutarties sudarymo momento. 
 

 
IV. PIRKIMO DOKUMENT� RENGIMAS, PAAIŠKINIMAI, TEIKIMAS 

 
26. Pirkimo dokumentus pagal pirkimo iniciatoriaus pateikt� paraišk� rengia perkan�iosios 

organizacijos  darbuotojas arba pirkimo organizatorius. Pirkimo dokumentus rengiantys asmenys 
turi teis� gauti iš perkan�iosios organizacijos darbuotoj� vis� informacij�, reikaling� pirkimo 
dokumentams parengti ir supaprastinto pirkimo proced�roms atlikti.  

27. Pirkimo dokumentai gali b�ti nerengiami, kai apklausa vykdoma žodžiu. 
28. Pirkimo dokumentai rengiami lietuvi� kalba. Papildomai pirkimo dokumentai gali b�ti 

rengiami ir kitomis kalbomis. 
29. Pirkimo dokumentai turi b�ti tiksl�s, aišk�s, be dviprasmybi�, kad tiek�jai gal�t� 

pateikti pasi�lymus, o perkan�ioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. 
30. Pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai negali dirbtinai riboti tiek�j� galimybi� 

dalyvauti supaprastintame pirkime ar sudaryti s�lygas dalyvauti tik konkretiems tiek�jams. 
31. Pirkimo dokumentuose, atsižvelgiant � pasirinkt� supaprastinto pirkimo b�d�, pateikiama 

ši informacija: 
31.1. nuoroda � perkan�iosios organizacijos supaprastint� pirkim� taisykles, kuriomis 

vadovaujantis vykdomas supaprastintas pirkimas (ši� taisykli� pavadinimas, patvirtinimo data, vis� 
keitim� datos); 

31.2. nuoroda � skelbim�, jei apie pirkim� buvo skelbta; 
31.3. perkan�iosios organizacijos asmen�, kurie �galioti palaikyti ryš� su tiek�jais pareigos, 

vardai, pavard�s, adresai, telefon� ir faks� numeriai; 
31.4.  pasi�lym�, vykdant supaprastint� projekto konkurs� – projekt� (toliau šiame punkte – 

pasi�lym�) ir (ar) paraišk� pateikimo terminas (data, valanda ir minut�) ir vieta; 
31.5. pasi�lym� ir (ar) paraišk�, rengimo ir pateikimo reikalavimai; jeigu numatoma 

pasi�lymus ir (ar) paraiškas priimti naudojant elektronines priemones, atitinkan�ias Vieš�j� pirkim� 
�statymo 17 straipsnio nuostatas, – informacija apie reikalavimus, b�tinus pasi�lymams ir (ar) 
paraiškoms pateikti elektroniniu b�du, �skaitant ir kodavim� (šifravim�);  

31.6. pasi�lymo galiojimo terminas; 
31.7. preki�, paslaug�, darb� ar projekto pavadinimas, kiekis (apimtis), preki� tiekimo, 

paslaug� teikimo ar darb� atlikimo terminai; 
31.8. technin� specifikacija; 
31.9. ar pirkimo objektas skirstomas � dalis ir d�l kiekvienos dalies bus sudaroma pirkimo 

sutartis arba preliminarioji sutartis ir ar leidžiama pateikti pasi�lymus tik d�l vienos pirkimo objekto 
dalies, vienos ar keli� dali�, ar d�l vis� dali�; pirkimo objekto dali�, d�l kuri� gali b�ti pateikti 
pasi�lymai, apib�dinimas; 

31.10. informacija, ar leidžiama pateikti alternatyvius pasi�lymus, ši� pasi�lym� 
reikalavimai; 

31.11. jeigu numatoma tikrinti kvalifikacij�, tiek�j� kvalifikacijos reikalavimai, tarp j� ir 
reikalavimai atskiriems bendr� paraišk� ar pasi�lym� pateikiantiems tiek�jams; 

31.12. jeigu numatoma riboti tiek�j� skai�i� – kvalifikacin�s atrankos kriterijai ir tvarka, 
mažiausias kandidat�, kuriuos perkan�ioji organizacija atrinks ir pakvies teikti pasi�lymus, 
skai�ius;  

31.13. dokument� s�rašas ir informacija, kuri� turi pateikti tiek�jai, siekiantys �rodyti, kad j� 
kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus; 

31.14. informacija, kaip turi b�ti apskai�iuota ir išreikšta pasi�lymuose nurodoma kaina; 



 6

31.15. informacija, kad pasi�lymai bus vertinami litais. Jeigu pasi�lymuose kainos 
nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskai�iuojamos litais pagal Lietuvos banko nustatyt� ir 
paskelbt� lito ir užsienio valiutos santyk� paskutin� pasi�lym� pateikimo termino dien�; 

31.16. kur ir kada (diena, valanda ir minut�) bus atpl�šiami vokai ar susipaž�stama su 
elektronin�mis priemon�mis pateiktais pasi�lymais (toliau vadinama vok� su pasi�lymais 
atpl�šimu); 

31.17. vok� su pasi�lymais atpl�šimo ir pasi�lym� nagrin�jimo proced�ros, taip pat 
informacija, ar tiek�jams leidžiama dalyvauti vok� su pasi�lymais atpl�šimo proced�roje; 

31.18. pasi�lym� vertinimo kriterijai, kiekvieno j� svarba bendram vertinimui, vertinimo 
taisykl�s ir proced�ros. Pirkimo dokumentuose nurodomas kiekvienam ekonomiškai 
naudingiausiam pasi�lymui nustatyti pasirinkto kriterijaus lyginamasis svoris. Kriterij� lyginamasis 
svoris gali b�ti išreikštas konkre�iu dydžiu arba nustatant interval�, � kur� patenka kiekviena 
kriterijui priskiriama reikšm�. Tais atvejais, kai d�l pirkimo objekto ypatybi� ne�manoma nustatyti 
kriterij� lyginamojo svorio, perkan�ioji organizacija turi nurodyti pirkimo dokumentuose taikom� 
kriterij� svarbos eiliškum� maž�jan�ia tvarka; 

31.19. si�lomos pasirašyti pirkimo (preliminariosios) sutarties svarbiausios s�lygos (kainos 
ar kainodaros taisykl�s, atsiskaitymo tvarka, atlikimo terminai, sutarties nutraukimo tvarka ir kitos 
s�lygos pagal Vieš�j� pirkim� �statymo 18 straipsnio 6 dal�) arba pirkimo sutarties projektas; 

31.20. jei reikalaujama, pasi�lym� galiojimo užtikrinimo ir (ar) pirkimo sutarties �vykdymo 
užtikrinimo reikalavimai; 

31.21. jei perkan�ioji organizacija numato reikalavim�, kad �kio subjekt� grup�, kurios 
pasi�lymas bus pripažintas geriausiu, �gyt� tam tikr� teisin� form�, teisin�s formos reikalavimai; 

31.22. b�dai, kuriais tiek�jai gali prašyti pirkimo dokument� paaiškinim�; 
31.23. pasi�lym� keitimo ir atšaukimo tvarka; 
31.24. informacija, ar su projekto konkurso laim�toju (laim�tojais) bus sudaroma pirkimo 

sutartis; informacija, ar tiek�jams bus mokama kompensacija, perkan�iajai organizacijai nutraukus 
projekto konkurs�; informacija apie projekto konkurso laim�tojui (laim�tojams) ar dalyviams 
skiriamus prizus ar kitus apdovanojimus (kai tai taikoma); 

31.25. terminas, iki kada nelaim�j� projektai turi b�ti gr�žinti projekto konkurso dalyviams; 
31.26. gali b�ti reikalaujama, kad tiek�jas savo pasi�lyme nurodyt�, kokius subrangovus jis 

ketina pasitelkti ir kokiai pirkimo daliai atlikti; 
31.27. informacija apie pirkimo sutarties atid�jimo termino taikym�, gin�� nagrin�jimo 

tvark�; 
31.28. kita reikalinga informacija apie pirkimo s�lygas ir proced�ras. 
31.29. atlikdama supaprastintus pirkimus (išskyrus mažos vert�s pirkimus) perkan�ioji 

organizacija, pirkdama prekes, paslaugas ar darbus, pirkimo dokumentuose turi nustatyti energijos 
vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus ir (ar) kriterijus Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb�s ar jos �galiotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka. 

32. Pirkimo dokument� sud�tin� dalis yra skelbimas apie supaprastint� pirkim�. Skelbime 
esanti informacija v�liau papildomai gali b�ti neteikiama. 

33. Mažos vert�s pirkim� atveju, taip pat kai apklausos metu pasi�lym� pateikti kvie�iamas 
tik vienas tiek�jas, pirkimo dokumentuose gali b�ti pateikiama ne visa Taisykli� 31 punkte 
nurodyta informacija, jeigu perkan�ioji organizacija mano, kad informacija yra nereikalinga. 

34. Pirkimo dokumentai, tarp j� ir kvietimai, pranešimai, paaiškinimai, papildymai, 
tiek�jams pateikiami asmeniškai, siun�iami registruotu laišku, faksu, elektroniniu paštu ar skelbiami 
interneto svetain�je (CVP IS, perkan�iosios organizacijos ar kitoje interneto svetain�je), kaip 
nurodoma skelbime apie pirkim� (apklausos metu – kvietime pateikti pasi�lymus, jei su kvietimu 
pirkimo dokumentai nepridedami). Skelbime apie pirkim� (apklausos metu – kvietime pateikti 
pasi�lymus) turi b�ti nurodytas interneto adresas, jei pirkimo dokumentai skelbiami internete. 
Pirkimo dokumentai negali b�ti teikiami (skelbiami) anks�iau nei paskelbta apie supaprastint� 
pirkim�, apklausos atveju – pateikti kvietimai dalyvauti pirkimo proced�rose. 
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35. Pirkimo dokumentai tiek�jams turi b�ti teikiami nuo skelbimo apie pirkim� paskelbimo 
ar kvietimo išsiuntimo tiek�jams dienos iki pasi�lymo pateikimo termino, nustatyto pirkimo 
dokumentuose, pabaigos. Pirkimo dokumentai pateikiami to paprašiusiam tiek�jui nedelsiant (ne 
v�liau kaip per 3 darbo dienas) gavus prašym�. Kai pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS, 
perkan�iosios organizacijos ar kitoje interneto svetain�je, papildomai jie gali b�ti neteikiami. 

36. Tiek�jas gali paprašyti, kad perkan�ioji organizacija paaiškint� pirkimo dokumentus. 
Perkan�ioji organizacija atsako � kiekvien� tiek�jo rašytin� prašym� paaiškinti pirkimo dokumentus, 
jeigu prašymas gautas ne v�liau kaip prieš 4 dienas iki pirkimo pasi�lym� pateikimo termino 
pabaigos. Perkan�ioji organizacija � gaut� prašym� atsako ne v�liau kaip per 2 darbo dienas nuo jo 
gavimo dienos. Perkan�ioji organizacija, atsakydama tiek�jui, kartu siun�ia paaiškinimus ir visiems 
kitiems tiek�jams, kuriems ji pateik� pirkimo dokumentus, bet nenurodo, iš ko gavo prašym� duoti 
paaiškinim�. Jei pirkimo dokumentai buvo skelbti internete, ten pat paskelbiami pirkimo 
dokument� paaiškinimai. Atsakymas turi b�ti siun�iamas taip, kad tiek�jas j� gaut� ne v�liau kaip 
likus 3 dienoms iki pasi�lym� pateikimo termino pabaigos. Nesibaigus pasi�lym� pateikimo 
terminui, perkan�ioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, 
tikslinant ir paskelbt� informacij�. Paaiškinimai turi b�ti išsi�sti (paskelbti) likus pakankamai laiko 
iki pasi�lym� pateikimo termino pabaigos. 

37. Jeigu pirkimo dokumentus paaiškinusi (patikslinusi) perkan�ioji organizacija j� negali 
pateikti Taisykli� 36 punkte nustatytais terminais, ji privalo perkelti pasi�lym� pateikimo termin�. 
Šis terminas nukeliamas protingumo kriterij� atitinkan�iam laikui, per kur� tiek�jai, rengdami 
pirkimo pasi�lymus, gal�t� atsižvelgti � šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ir tinkamai parengti 
pasi�lymus. Perkan�ioji organizacija turi atsižvelgti � tai, kad paaiškinus (patikslinus) pirkimo 
dokumentus (pvz., sumažinus tiek�j� kvalifikacijos reikalavimus), gali atsirasti nauj� tiek�j�, 
norin�i� dalyvauti pirkime, tod�l pasi�lym� pateikimo termin� reik�t� nustatyti tok�, kad šie tiek�jai 
sp�t� kreiptis pirkimo dokument� ir parengti pasi�lymus. 

38. Nesibaigus pasi�lym� pateikimo terminui, perkan�ioji organizacija savo iniciatyva gali 
paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, tikslinant ir paskelbt� informacij�. Paaiškinimai turi 
b�ti išsi�sti (paskelbti) likus pakankamai laiko iki pasi�lym� pateikimo termino pabaigos. 

39. Pranešimai apie kiekvien� pirkimo pasi�lym� pateikimo termino nuk�lim� išsiun�iami 
visiems tiek�jams, kuriems buvo pateikti pirkimo dokumentai. Jei pirkimo dokumentai skelbiami 
internete, ten pat paskelbiama apie pasi�lym� pateikimo galutinio termino nuk�lim�. Ši� Taisykli� 
III skyriuje nurodytuose leidiniuose apie pasi�lym� pateikimo termino nuk�lim� galima neskelbti, 
jeigu nekei�iama skelbime apie supaprastint� pirkim� paskelbta informacija ir jeigu nepaskelbus 
apie pasi�lym� pateikimo termino nuk�lim� nebus pažeisti pirkim� principai.  

40. Už pirkimo dokumentus perkan�ioji organizacija iš vis� tiek�j� gali imti vienodo dydžio 
užmokest�, kur� sudaro dokument� kopijavimo ir pateikimo tiek�jams faktin�s išlaidos. Už pirkimo 
dokument� vertim� � užsienio kalb� gali b�ti imamas papildomas užmokestis. J� sudaro vertimo � 
užsienio kalb� išlaidos. 

 
V. TECHNIN� SPECIFIKACIJA 

 
41. Perkan�ioji organizacija, atlikdama supaprastintus pirkimus (išskyrus mažos vert�s 

pirkimus), technin� specifikacij� rengia vadovaudamasi Vieš�j� pirkim� �statymo 25 straipsnyje 
nustatytais reikalavimais. Perkan�ioji organizacija, atlikdama mažos vert�s pirkimus, gali 
nesivadovauti Vieš�j� pirkim� �statymo 25 straipsnyje nustatytais reikalavimais, ta�iau bet kuriuo 
atveju ji turi užtikrinti Vieš�j� pirkim� �statymo 3 straipsnyje nurodyt� princip� laikym�si. 

 
VI. TIEK�J� KVALIFIKACIJOS TIKRINIMAS 

 
42. Siekiant �sitikinti, ar tiek�jas bus paj�gus �vykdyti pirkimo sutart�, vadovaujantis Vieš�j� 

pirkim� �statymo 32–38 straipsni� nuostatomis ir atsižvelgiant � Vieš�j� pirkim� tarnybos 
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patvirtintas tiek�j� kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas, pirkimo dokumentuose 
nustatomi tiek�j� kvalifikacijos reikalavimai ir atliekamas tiek�j� kvalifikacijos tikrinimas. 

43. Komisija ar pirkimo organizatorius priima sprendim� d�l kiekvieno paraišk� ar 
pasi�lym� pateikusio kandidato ar dalyvio kvalifikacini� duomen� ir kiekvienam iš j� nedelsdama, 
bet ne v�liau kaip per 3 darbo dienas, raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagr�sdama 
priimtus sprendimus.  

44. Tiek�j� kvalifikacijos neprivaloma tikrinti, kai:  
44.1. jau vykdytame supaprastintame pirkime visi gauti pasi�lymai neatitiko pirkimo 

dokument� reikalavim� arba buvo pasi�lytos per didel�s perkan�iajai organizacijai nepriimtinos 
kainos, o pirkimo s�lygos iš esm�s nekei�iamos ir � apklausos b�du atliekam� pirkim� kvie�iami 
visi pasi�lymus pateik� tiek�jai, atitinkantys perkan�iosios organizacijos nustatytus minimalius 
kvalifikacijos reikalavimus; 

44.2. d�l technini�, menini� priežas�i� ar d�l objektyvi� aplinkybi� tik konkretus tiek�jas 
gali tiekti reikalingas prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus ir n�ra jokios kitos alternatyvos; 

44.3. kai perkan�ioji organizacija pagal ankstesn� pirkimo sutart� iš kokio nors tiek�jo pirko 
preki� arba paslaug� ir nustat�, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu poži�riu derinant su 
jau turimomis prek�mis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyv�s, iš 
esm�s nesikei�ia preki� ar paslaug� kainos ir kitos s�lygos, o alternatyv�s pirkimai d�l techninio 
nesuderinamumo su ankstesniaisiais b�t� nepriimtini, nes, perkan�iajai organizacijai �sigijus 
skirting� technini� charakteristik� preki� ar paslaug�, ji negal�t� naudotis anks�iau pirktomis 
prek�mis ar paslaugomis ar patirt� dideli� nuostoli�; 

44.4. preki� biržoje perkamos kotiruojamos prek�s; 
44.5. perkami muziej� eksponatai, archyviniai ir bibliotekiniai dokumentai, yra 

prenumeruojami laikraš�iai ir žurnalai; 
44.6. ypa� palankiomis s�lygomis perkama iš bankrutuojan�i�, likviduojam�, 

restrukt�rizuojam� ar sustabdžiusi� veikl� �kio subjekt�; 
44.7. prek�s perkamos iš valstyb�s rezervo; 
44.8. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomen� 

(informacin�mis) baz�mis; 
44.9. d�l aplinkybi�, kuri� nebuvo galima numatyti, paaišk�ja, kad yra reikalingi papildomi 

darbai arba paslaugos, kurie nebuvo �rašyti � sudaryt� pirkimo sutart�, ta�iau be kuri� negalima 
užbaigti pirkimo sutarties vykdymo; 

44.10. perkamos teis�j�, prokuror�, profesin�s karo tarnybos kari�, perkan�iosios 
organizacijos pagal darbo sutart� dirban�i� darbuotoj� mokymo paslaugos; 

44.11. perkamos ekspert� komisij�, komitet�, taryb�, kuri� sudarymo tvark� nustato 
Lietuvos Respublikos �statymai, nari� teikiamos nematerialaus pob�džio (intelektin�s) paslaugos; 

44.12. vykdomi mažos vert�s pirkimai; 
44.13. prek�s ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacin�ms išlaidoms skirtas l�šas. 
 

 
VII. PASI�LYM� NAGRIN�JIMAS IR VERTINIMAS 

 
45. Pasi�lymai turi b�ti priimami laikantis pirkimo dokumentuose nurodytos tvarkos. 

Pav�luotai gauti vokai su pasi�lymais neatpl�šiami ir gr�žinami juos pateikusiems tiek�jams.  
46. Vokus su pasi�lymais atpl�šia, pasi�lymus nagrin�ja ir vertina supaprastint� pirkim� 

atliekanti komisija ar pirkimo organizatorius.  
47. Vokai su pasi�lymais atpl�šiami Komisijos pos�dyje. Pos�dis vyksta pirkimo 

dokumentuose nurodytoje vietoje, prasideda nurodyt� dien�, valand� ir minut�.  
48. Atpl�šus vok�, pasi�lymo paskutinio lapo antrojoje pus�je pasirašo pos�dyje 

dalyvaujantys Komisijos nariai. Ši nuostata netaikoma, kai pasi�lymas perduodamas elektronin�mis 
priemon�mis.  

49. Komisija vok� atpl�šimo proced�ros rezultatus �formina protokolu.  
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50. Vok� su pasi�lymais atpl�šimo metu Komisija turi leisti pos�dyje dalyvaujantiems 
suinteresuotiems tiek�jams ar j� �galiotiems atstovams viešai ištaisyti pasteb�tus j� pasi�lymo 
susiuvimo ar �forminimo tr�kumus, kuriuos �manoma ištaisyti pos�džio metu. 

51. Pasi�lymai nagrin�jami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasi�lymus 
pateikusiems tiek�jams ar j� atstovams. 

52. Perkan�ioji organizacija, nagrin�dama pasi�lymus:  
52.1. tikrina, ar tiek�j� pasi�lymuose pateikti kvalifikaciniai duomenys atitinka pirkimo 

dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Jeigu nustatoma, kad tiek�jo 
pateikti kvalifikaciniai duomenys yra neišsam�s arba netiksl�s, privaloma prašyti tiek�jo juos 
patikslinti; 

52.2. tikrina, ar pasi�lymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus; 
52.3. teisinga laiko kain�, nurodyt� žodžiais, jeigu pasi�lyme nurodyta kaina, išreikšta 

skai�iais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais; 
52.4. privalo paprašyti dalyvi� per nurodyt� termin� ištaisyti pasi�lyme pasteb�tas 

aritmetines klaidas, nekei�iant vok� su pasi�lymais atpl�šimo pos�džio metu paskelbtos kainos, 
radusi pasi�lyme nurodytos kainos apskai�iavimo klaid�. Taisydamas pasi�lyme nurodytas 
aritmetines klaidas, dalyvis neturi teis�s atsisakyti kainos sud�tini� dali� arba papildyti kain� 
naujomis dalimis. Jei dalyvis per perkan�iosios organizacijos nurodyt� termin� neištaiso aritmetini� 
klaid� ir (ar) nepaaiškina pasi�lymo, jo pasi�lymas laikomas neatitinkan�iu pirkimo dokumentuose 
nustatyt� reikalavim�;  

52.5. privalu prašyti pagr�sti ne�prastai maž� kain� supaprastint� pirkim� atveju (tame tarpe 
ir mažos vert�s pirkim� atveju) kaip: 

52.5.1. kaina 15 ir daugiau procent� mažesn� už vis� tiek�j�, kuri� pasi�lymai neatmesti d�l 
kit� priežas�i�, pasi�lyt� kain� aritmetin� vidurk�; 

52.5.2. kaina daugiau kaip 30 procent� mažesn� nuo suplanuot� viešajam pirkimui skirt� 
l�š�. 

52.5.3. turi teis�, o ketindama atmesti pasi�lym� privalo pareikalauti iš dalyvio raštiško 
kainos sud�tini� dali� pagrindimo, kai pateiktame pasi�lyme nurodoma ne�prastai maža kaina; 

52.6. tikrina, ar pasi�lytos ne per didel�s kainos.  
53. Perkan�ioji organizacija, vertindama kainos pagrindim�, atsižvelgia �: 
53.1. gamybos proceso, teikiam� paslaug� ar statybos metodo ekonomiškum�; 
53.2. pasirinktus techninius sprendimus ir (arba) išskirtinai palankias s�lygas tiekti prekes, 

teikti paslaugas ar atlikti darbus; 
53.3. dalyvio si�lom� preki�, paslaug� ar darb� originalum�; 
53.4. normini� dokument� d�l darb� saugos ir darbo s�lyg�, galiojan�i� preki� tiekimo, 

paslaug� pateikimo ar darb� atlikimo vietoje, laikym�si; 
53.5. dalyvio galimyb� gauti valstyb�s pagalb�. 
54. Kai perkan�ioji organizacija nustato, kad ne�prastai mažos kainos pasi�lytos d�l to, kad 

dalyvis yra gav�s valstyb�s pagalb�, šis pasi�lymas gali b�ti atmestas vien šiuo pagrindu, jeigu 
dalyvis negali per pakankam� perkan�iosios organizacijos nustatyt� laikotarp� �rodyti, kad valstyb�s 
pagalba buvo suteikta teis�tai. Atmetusi pasi�lym� šiuo pagrindu, perkan�ioji organizacija apie tai 
privalo pranešti Europos Bendrij� Komisijai. Valstyb�s pagalba laikoma bet kuri priemon�, 
atitinkanti Europos Bendrijos steigimo sutarties 87 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus. 

55. Perkan�ioji organizacija atmeta pasi�lym�, jeigu: 
55.1. tiek�jas neatitiko minimali� kvalifikacijos reikalavim�; 
55.2. tiek�jas savo pasi�lyme pateik� netikslius ar neišsamius duomenis apie savo 

kvalifikacij� ir perkan�iosios organizacijos prašymu nepatikslino j�; 
55.3. pasi�lymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatyt� reikalavim�; 
55.4. buvo pasi�lyta ne�prastai maža kaina ir tiek�jas perkan�iosios organizacijos prašymu 

nepateik� raštiško kainos sud�tini� dali� pagrindimo arba kitaip nepagrind� ne�prastai mažos 
kainos; 
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55.5. vis� tiek�j�, kuri� pasi�lymai neatmesti d�l kit� priežas�i�, buvo pasi�lytos per 
didel�s, perkan�iajai organizacijai nepriimtinos kainos. 

56. D�l 53 punkte nurodyt� priežas�i� neatmesti pasi�lymai vertinami remiantis vienu iš ši� 
kriterij�: 

56.1. ekonomiškai naudingiausio pasi�lymo, kai pirkimo sutartis sudaroma su dalyviu, 
pateikusiu perkan�iajai organizacijai naudingiausi� pasi�lym�, išrinkt� pagal pirkimo 
dokumentuose nustatytus kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, – paprastai kokyb�s, kainos, 
technini� privalum�, estetini� ir funkcini� charakteristik�, aplinkosaugos charakteristik�, 
eksploatavimo išlaid�, efektyvumo, garantinio aptarnavimo ir technin�s pagalbos, pristatymo datos, 
pristatymo laiko arba užbaigimo laiko. Pasi�lym� vertinimo kriterijais negalima pasirinkti tiek�j� 
kvalifikacijos kriterij�; 

56.2. mažiausios kainos.  
57. Perkan�ioji organizacija, nor�dama priimti sprendim� sudaryti pirkimo sutart�, turi pagal 

pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvark� nedelsdama �vertinti pateiktus 
dalyvi� pasi�lymus, Vieš�j� pirkim� �statymo 32 straipsnio 8 dalyje nustatytu atveju patikrinti 
tiek�jo, kurio pasi�lymas pagal vertinimo rezultatus gali b�ti pripažintas laim�jusiu, atitikt� 
minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nustatyti pasi�lym� eil� (išskyrus atvejus, kai 
pasi�lym� pateikti kvie�iamas tik vienas tiek�jas arba pasi�lym� pateikia tik vienas tiek�jas) ir 
laim�jus� pasi�lym�. Pasi�lym� eil� nustatoma ekonominio naudingumo maž�jimo arba kain� 
did�jimo tvarka. Tais atvejais, kai taikomas ekonomiškai naudingiausio pasi�lymo vertinimo 
kriterijus ir keli� tiek�j� pasi�lym� ekonominis naudingumas yra vienodas arba kai pasi�lym� 
vertinimo kriterijus yra pasi�lyta mažiausia kaina ir keli pasi�lymai pateikiami vienodomis 
kainomis, sudarant pasi�lym� eil� pirmesnis � ši� eil� �rašomas tiek�jas, kurio vokas su pasi�lymais 
�registruotas ar pasi�lymas elektronin�mis priemon�mis pateiktas anks�iausiai. 

58. Perkan�ioji organizacija faksu arba elektroniniu paštu, kitomis elektronin�mis 
priemon�mis nedelsdama suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams nedelsdama 
(ne v�liau kaip per 5 darbo dienas) praneša apie priimt� sprendim� sudaryti pirkimo sutart� ar 
preliminari�j� sutart� arba sprendim� d�l leidimo dalyvauti dinamin�je pirkimo sistemoje, pateikia 
pasi�lymo atmetimo priežastis ir nurodo nustatyt� pasi�lym� eil�, laim�jus� pasi�lym�, tiksl� 
atid�jimo termin�. Perkan�ioji organizacija taip pat turi nurodyti priežastis, d�l kuri� buvo priimtas 
sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, prad�ti pirkim� ar dinamin� 
pirkim� sistem� iš naujo. Šis reikalavimas netaikomas, kai apklausa vykdoma žodžiu. 

59. Perkan�ioji organizacija supaprastinto pirkimo atvejais, kai pirkimo sutarties vert� 
mažesn� kaip 10 000 LT (be prid�tin�s vert�s mokes�io), neprivalo raštu informuoti suinteresuot� 
kandidat� ir suinteresuot� dalyvi� apie priimt� sprendim� sudaryti pirkimo sutart� ar preliminari� 
sutart� arba sprendim� d�l leidimo dalyvauti dinamin�je pirkimo sistemoje. 

60. Laim�jusiu pasi�lymu pripaž�stamas pirmasis pasi�lym� eil�je esantis pasi�lymas. Tais 
atvejais, kai pasi�lym� pateikti kvie�iamas tik vienas tiek�jas arba pasi�lym� pateikia tik vienas 
tiek�jas, jo pasi�lymas laikomas laim�jusiu, jeigu jis neatmestas pagal Taisykli� 53 punkto 
nuostatas. 
 

VIII. PIRKIMO SUTARTIS 
 
61. Pirkimo sutartis sudaroma su geriausi� pasi�lym� pateikusiu tiek�ju, arba kai 

kreipaimasi � vien� tiek�j�, su tiek�ju, kurio si�lymas atitinka kaimo bendruomen�s “Smilgynai ir 
kaimynai” poreikius.  

62. Perkan�ioji organizacija sudaryti pirkimo sutart� si�lo tam dalyviui, kurio pasi�lymas 
pripažintas laim�jusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kvie�iamas raštu (išskyrus atvejus, kai 
apklausa vykdoma žodžiu), kartu jam pranešama, kad jo pasi�lymas pripažintas laim�jusiu, o 
deryb� su vienu tiek�ju atveju – kad jo pasi�lymas atitinka keliamus reikalavimus, ir nurodomas 
laikas iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutarties.  
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63. Pirkimo sutartis turi b�ti sudaroma nedelsiant, bet ne anks�iau negu pasibaig� atid�jimo 
terminas. Atid�jimo terminas gali b�ti netaikomas, kai: 

63.1. vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir n�ra 
suinteresuot� kandidat�;  

63.2. pirkimo sutartis sudaroma dinamin�s pirkimo sistemos pagrindu arba perkan�ioji 
organizacija pirkimo sutart� sudaro preliminariosios sutarties pagrindu;  

63.3. kai pasi�lymas buvo pateiktas žodžiu; 
63.4. supaprastint� pirkim� atveju pirkimo sutarties vert� mažesn� kaip 10 000 Lt (be 

prid�tin�s vert�s mokes�io); 
64. Pirkimo sutartis gali b�ti sudaroma žodžiu, kai atliekami supaprastinti pirkimai, kuri� 

sutarties vert� yra mažesn� kaip 10 000 Lt. (be prid�tin�s vert�s mokes�io) 
65. Kai perkan�ioji organizacija informacin� pranešim� skelbia „Valstyb�s žini�“ priede 

„Informaciniai pranešimai“ ir CVP IS, pirkimo sutartis gali b�ti sudaroma ne anks�iau kaip po 5 
darbo dien� nuo informacinio pranešimo paskelbimo dienos. 

66. Jeigu tiek�jas, kuriam buvo pasi�lyta sudaryti pirkimo sutart�, raštu atsisako j� sudaryti 
arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties �vykdymo užtikrinimo, arba jei 
tiek�jo pateikta šio �statymo 24 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodyta deklaracija yra melaginga, 
arba iki perkan�iosios organizacijos nurodyto laiko tiek�jas nepasirašo pirkimo sutarties, arba 
atsisako sudaryti pirkimo sutart� pirkimo dokumentuose nustatytomis s�lygomis, arba �kio subjekt� 
grup� ne�steigia juridinio asmens, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje, laikoma, kad jis atsisak� 
sudaryti pirkimo sutart�. Tuo atveju perkan�ioji organizacija si�lo sudaryti pirkimo sutart� tiek�jui, 
kurio pasi�lymas pagal nustatyt� pasi�lym� eil� yra pirmas po tiek�jo, atsisakiusio sudaryti pirkimo 
sutart�. 

67. Sudarant pirkimo sutart� negali b�ti kei�iama laim�jusio tiek�jo pasi�lymo kaina ar 
deryb� protokole užfiksuota galutin� deryb� kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasi�lyme 
nustatytos s�lygos. 

68. Pirkimo sutartis sudaroma raštu, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis gali b�ti sudaroma 
žodžiu.  

69. Perkan�ioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti pirkimo sutarties vykdymo 
s�lygas, susijusias su socialin�mis ir aplinkos apsaugos reikm�mis, jei jos atitinka Europos 
Bendrijos teis�s aktus. 

70. Pirkimo sutartis gali b�ti sudaroma žodžiu, kai atliekami supaprastinti pirkimai, kuri� 
sutarties vert� yra mažesn� kaip 10 t�kst. Lt be prid�tin�s vert�s mokes�io, ar mažos vert�s 
pirkimai, kai perkamos tik prek�s ar paslaugos, kuri� sutarties vert� yra mažesn� kaip 10 t�kst. Lt 
be prid�tin�s vert�s mokes�io. 

71. Pirkimo sutarties s�lygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali b�ti kei�iamos, išskyrus 
tokias pirkimo sutarties s�lygas, kurias pakeitus neb�t� pažeisti šio �statymo 3 straipsnyje nustatyti 
principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties s�lyg� pakeitimams yra gautas Vieš�j� pirkim� 
tarnybos sutikimas. Vieš�j� pirkim� tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastint� 
pirkim� sudarytos sutarties vert� yra mažesn� kaip 10 000 Lt (be prid�tin�s vert�s mokes�io). 

72. Pirkimo sutartyje, kai ji sudaroma raštu, turi b�ti nustatyta: 
72.1. sutarties šali� teis�s ir pareigos; 
72.2. perkamos prek�s, paslaugos ar darbai, jeigu �manoma, – tiksl�s j� kiekiai; 
72.3. kaina arba kainodaros taisykl�s, nustatytos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 

arba jos �galiotos institucijos patvirtint� metodik�; 
72.4. atsiskaitym� ir mok�jimo tvarka; 
72.5. prievoli� �vykdymo terminai; 
72.6. prievoli� �vykdymo užtikrinimas; 
72.7. gin�� sprendimo tvarka; 
72.8. sutarties nutraukimo tvarka; 
72.9. sutarties galiojimas; 
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IX. SUPAPRASTINT� PIRKIM� B�DAI IR J� PASIRINKIMO S�LYGOS 
 

73. Pirkimai atliekami šiais b�dais: 
73.1. supaprastinto atviro konkurso; 
73.2. apklausos. 
74. Perkan�ioji organizacija, atlikdama supaprastintus pirkimus, taip pat gali taikyti 

elektronines proced�ras – elektronin� aukcion� ir dinamin� pirkim� sistem�. Perkan�ioji 
organizacija elektronin� aukcion� gali taikyti vykdydama supaprastint� pirkim� supaprastinto atviro 
konkurso, supaprastinto riboto konkurso, apklausos b�dais. Elektroninis aukcionas taip pat gali b�ti 
taikomas atnaujinant varžym�si tarp preliminariosios sutarties šali�, kai preliminarioji sutartis 
sudaryta su keliais tiek�jais, ar sudarant pirkimo sutart� pagal dinamin� pirkimo sistem�. 

75. Pirkimas supaprastinto atviro konkurso b�du gali b�ti atliktas visais atvejais tinkamai 
apie j� paskelbus. 

76. Apklausos b�du pirkimas gali b�ti atliekamas, kai pagal Vieš�j� pirkim� �statym� ir 
šiose Taisykl�se nustatytas s�lygas apie supaprastint� pirkim� neprivaloma skelbti: 

76.1. pirkimas, apie kur� buvo skelbta, ne�vyko, nes nebuvo gauta paraišk� ar pasi�lym�; 
76.2. atliekant pirkim�, apie kur� buvo skelbta, visi gauti pasi�lymai neatitiko pirkimo 

dokument� reikalavim� arba buvo pasi�lytos per didel�s perkan�iajai organizacijai nepriimtinos 
kainos, o pirkimo s�lygos iš esm�s nekei�iamos ir � neskelbiam� pirkim� kvie�iami visi pasi�lymus 
pateik� tiek�jai, atitinkantys perkan�iosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos 
reikalavimus; 

76.3. d�l �vyki�, kuri� perkan�ioji organizacija negal�jo iš anksto numatyti, b�tina skubiai 
�sigyti reikaling� preki�, paslaug� ar darb�. Aplinkyb�s, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, 
negali priklausyti nuo perkan�iosios organizacijos; 

76.4. atliekami mažos vert�s pirkimai; 
76.5. perkama iš socialini� �moni�, �moni�, kuriose dirba daugiau kaip 50 procent� 

nuteist�j�, atliekan�i� arešto, terminuoto laisv�s at�mimo ir laisv�s at�mimo iki gyvos galvos 
bausmes, �moni�, kuriose dirba daugiau kaip 50 procent� ne�gali�j�, ir �moni�, kuri� dalyviai yra 
sveikatos prieži�ros �staigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procent� 
pacient� (perkamos j� pagamintos prek�s, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai); 

76.6. d�l technini�, menini� priežas�i� ar d�l objektyvi� aplinkybi� tik konkretus tiek�jas 
gali tiekti reikalingas prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus ir n�ra jokios kitos alternatyvos; 

76.7. perkamos panašios prek�s, paslaugos ar perkami darbai yra suskirstyti � atskiras dalis, 
kai d�l kiekvienos dalies numatoma sudaryti atskir� pirkimo sutart�, jei bendra toki� pirkimo dali� 
vert� be prid�tin�s vert�s mokes�io yra ne didesn� kaip 10 procent� bendros vis� pirkimo dali� 
vert�s perkant panašias prekes ir paslaugas ir 1,5 procento – perkant darbus;  

76.8. perkan�ioji organizacija pagal ankstesn� pirkimo sutart� iš tam tikro tiek�jo pirko 
preki� arba paslaug� ir nustat�, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu poži�riu derinant su 
jau turimomis prek�mis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyv�s, iš 
esm�s nesikei�ia preki� ar paslaug� kainos ir kitos s�lygos, o alternatyv�s pirkimai d�l techninio 
nesuderinamumo su ankstesniaisiais b�t� nepriimtini, nes perkan�iajai organizacijai �sigijus 
skirting� technini� charakteristik� preki� ar paslaug� ji negal�t� naudotis anks�iau pirktomis 
prek�mis ar paslaugomis ar patirt� dideli� nuostoli�. Jeigu papildomai perkam� preki� ar paslaug� 
kaina viršija 30 procent� ankstesn�s pirkim� kainos, turi b�ti atliekama ekspertiz� d�l papildomai 
perkam� preki� ar paslaug� technini� charakteristik� suderinamumo; 

76.9. prek�s ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacin�ms išlaidoms skirtas l�šas; 
76.10. perkamos prek�s gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studij� ar techninio 

tobulinimo tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengti mokslo ar tobulinimo išlaid�; 
76.11. preki� biržoje perkamos kotiruojamos prek�s; 
76.12. perkami muziej� eksponatai, archyv� ir bibliotek� dokumentai, prenumeruojami 

laikraš�iai ir žurnalai; 
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76.13. perkamos prek�s ypa� palankiomis s�lygomis iš bankrutuojan�i�, likviduojam�, ar 
restrukt�rizuojam� �kio subjekt�; 

76.14. perkamos prek�s iš valstyb�s rezervo; 
76.15. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomen� 

(informacin�mis) baz�mis; 
76.16. perkamos teis�j�, prokuror�, profesin�s karo tarnybos kari�, perkan�iosios 

organizacijos pagal darbo sutart� dirban�i� darbuotoj� mokymo paslaugos; 
76.17. perkamos literat�ros, mokslo ir meno k�rini� autori�, atlik�j� ar j� kolektyvo 

paslaugos, taip pat mokslo, kult�ros ir meno sri�i� projekt� vertinimo ir pretendent� gauti teis�s 
akt� nustatyta tvarka �steigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugos; 

76.18. perkamos ekspert� komisij�, komitet�, taryb�, kuri� sudarymo tvark� nustato 
Lietuvos Respublikos �statymai, nari� teikiamos nematerialaus pob�džio (intelektin�s) paslaugos; 

76.19. d�l aplinkybi�, kuri� nebuvo galima numatyti, paaišk�ja, kad reikia papildom� darb� 
arba paslaug�, ne�rašyt� � sudaryt� pirkimo sutart�, ta�iau be kuri� negalima užbaigti pirkimo 
sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali b�ti sudaroma tik su tuo tiek�ju, su kuriuo buvo 
sudaryta pradin� pirkimo sutartis, o jos ir vis� kit� papildomai sudaryt� pirkimo sutar�i� kaina 
neturi viršyti 30 procent� pradin�s pirkimo sutarties kainos; 

76.20. perkamos iš esamo tiek�jo tokios pat naujos paslaugos ar darbai, kokie buvo pirkti 
pagal ankstesn� pirkimo sutart�, su s�lyga, kad ankstesnioji pirkimo sutartis buvo sudaryta skelbiant 
apie pirkim� ir kur� skelbiant buvo atsižvelgta � toki� papildom� pirkim� vert�, galimyb� pirkti 
papildomai buvo nurodyta pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tam pa�iam projektui 
vykdyti. Papildom� pirkim� metu sudarom� pirkimo sutar�i� trukm� negali b�ti ilgesn� kaip 3 
metai skai�iuojant nuo pradin�s pirkimo sutarties sudarymo momento. 

 
X. SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS 

 
77. Vykdant supaprastint� atvir� konkurs�, dalyvi� skai�ius neribojamas. Apie pirkim� 

skelbiama šiose Taisykl�se nustatyta tvarka.  
78. Supaprastintame atvirame konkurse derybos tarp perkan�iosios organizacijos ir dalyvi� 

yra draudžiamos. 
79. Pasi�lym� pateikimo terminas negali b�ti trumpesnis negu 10 darbo dien� nuo skelbimo 

apie supaprastint� pirkim� paskelbimo „Valstyb�s žini�“ priede „Informaciniai pranešimai“, mažos 
vert�s pirkim� atveju – 3 darbo dienos nuo paskelbimo CVP IS dienos. Jeigu perkan�ioji 
organizacija po paskelbimo apie supaprastint� pirkim� sudaro galimyb� tiek�jams elektronin�mis 
priemon�mis be apribojim� ir tiesiogiai susipažinti su visais pirkimo dokumentais ir jeigu skelbime 
apie supaprastint� pirkim� nurodo interneto adres�, kur galima susipažinti su šiais dokumentais, taip 
pat skubos atveju ar vykdant �prastus supaprastintus pirkimus, kai pirkimo objekto charakteristikos 
rinkoje visuotinai žinomos, pasi�lym� pateikimo terminas gali b�ti sutrumpintas ne daugiau kaip iki 
7 darbo dien�.  

80. Jei supaprastinto atviro konkurso metu bus vykdomas elektroninis aukcionas, apie tai 
nurodoma skelbime apie supaprastint� pirkim�.  

 
 

XI. APKLAUSA 
 
81. Vykdant supaprastint� pirkim� apklausos b�du, kreipiamasi � vien� ar kelis tiek�jus, 

prašant pateikti pasi�lymus pagal perkan�iosios organizacijos keliamus reikalavimus, arba apie 
pirkim� skelbiama perkan�iosios organizacijos interneto svetain�je. 

82. Kai apklausa vykdoma po supaprastinto atviro konkurso, atmetus visus pasi�lymus, 
pirkime dalyvauti kvie�iami visi pasi�lymus pateik� tiek�jai, atitinkantys perkan�iosios 
organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. 

83. Apklausos metu pirkimo dokument� s�lygos negali b�ti kei�iamos. 
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84. Apklausos metu gali b�ti deramasi d�l pasi�lymo s�lyg�. Perkan�ioji organizacija 
pirkimo dokumentuose nurodo, ar bus deramasi arba kokiais atvejais bus deramasi ir der�jimosi 
tvark�. 

85. Jei apklausos metu numatoma vykdyti elektronin� aukcion�, apie tai tiek�jams 
pranešama pirkimo dokumentuose.  

86. Mažos vert�s pirkim�, vykdom� apklausos b�du, tvarka apib�dinta Taisykli� XII 
skyriuje. 

 
XII. MAŽOS VERT�S PIRKIM� YPATUMAI 

 
87. Mažos vert�s pirkimai gali b�ti atliekami visais šiose Taisykl�se nustatytais 

supaprastint� pirkim� b�dais, atsižvelgiant � ši� b�d� pasirinkimo s�lygas.  
88. Atliekant mažos vert�s pirkimus apie kiekvien� supaprastint� pirkim�, išskyrus, kai 

pirkimas atliekamas apklausos b�du, skelbiama CVP IS. Skelbime (arba kartu su skelbimu 
pateiktuose pirkimo dokumentuose) pateikiamos su mažos vert�s pirkimu susijusios pirkimo 
s�lygos. Nustatant pasi�lym� pateikimo termin�, atsižvelgiama � tai, ar CVP IS arba perkan�iosios 
organizacijos ar kitoje interneto svetain�je yra paskelbtos ir laisvai prieinamos visos pirkimo 
s�lygos, ar tiek�j� prašoma pateikti informacij� apie kvalifikacij�, kokio sud�tingumo yra pirkimo 
objektas ir kitas aplinkybes.  

89. Perkan�ioji organizacija turi nustatyti pakankam� termin� kreiptis d�l pirkimo 
dokument� paaiškinimo ir užtikrinti, kad paaiškinimai b�t� išsi�sti visiems pirkimo dokumentus 
gavusiems tiek�jams. 

90. Perkan�ioji organizacija mažos vert�s pirkim� atveju pirkimo dokumentuose pateikia 
b�tin� pasi�lymams parengti informacij�: pasi�lym� rengimo ir �forminimo reikalavimus, pirkimo 
objekto apib�dinim�, kvalifikacijos reikalavimus ir juos �rodan�ius dokumentus (jei kvalifikacijos 
reikalavimai keliami), informacij� apie pasi�lym� vertinim�, apie pagrindines pirkimo sutarties 
s�lygas: preki� pateikimo, paslaug� ar darb� atlikimo terminus, kainodaros taisykles, atsiskaitymo 
tvark�, pirkimo sutarties �vykdymo užtikrinimo reikalavimus (jei keliami), jei reikalinga – kitas 
s�lygas. Tiek�jams turi b�ti suteiktos galimyb�s kreiptis pirkimo dokument� paaiškinim�. 

91. Mažos vert�s pirkimus, kai pirkimas atliekamas apklausos b�du, gali vykdyti komisija 
arba pirkimo organizatorius. 

91.1. Pirkim� organizatorius pirkim� gali atlikti tik tuomet, kai numatomos sudaryti preki� 
ar paslaug� viešojo pirkimo-pardavimo sutarties vert� be PVM neviršija 80 t�kst. Lt arba darb� 
viešojo pirkimo-pardavimo sutarties vert� be PVM neviršija 100 t�kst. Lt. 

91.2. Mažos vert�s pirkimus vykdo Komisija, kai: 
91.2.1. preki� ar paslaug� pirkimo sutarties vert�  be prid�tin�s vert�s mokes�io ir daugiau 

negu 80 t�kst. Lt,  bet neviršija 100 t�kst. Lt; 
91.2.2. perkami darbai, kuri� pirkimo-pardavimo sutarties vert� be PVM viršija 100 t�kst. 

Lt ir daugiau, bet ne daugiau kaip 500 t�kst. Lt. 
92. Bendravimas su tiek�jais gali vykti žodžiu arba raštu. Taip pat galima pasinaudoti viešai 

tiek�j� pateikta informacija (pvz., reklama internete) apie si�lomas prekes, paslaugas, darbus. Toks 
informacijos gavimas prilyginamas žodinei tiek�j� apklausai. 

93. � tiek�jus kreipiamasi žodžiu, kai pirkimo objekt� galima apib�dinti aiškiai, išsamiai, 
nuosekliai ir nedviprasmiškai. Žodžiu gali b�ti bendraujama (kreipiamasi � tiek�jus, pateikiami 
pasi�lymai), kai pirkimas vykdomas apklausos b�du ir: 

93.1.pirkimo sutarties vert� neviršija 10 t�kst. Lt be prid�tin�s vert�s mokes�io; 
93.2.d�l �vyki�, kuri� perkan�ioji organizacija negal�jo iš anksto numatyti, b�tina skubiai 

�sigyti reikaling� preki�, paslaug� ir darb�, o vykdant apklaus� preki�, paslaug� ar darb� nepavykt� 
�sigyti laiku. 

94. Atliekant mažos vert�s pirkimus apklausos b�du, kreipiamasi ne mažiau kaip � 3 
tiek�jus, prašant pateikti pasi�lymus pagal perkan�iosios organizacijos keliamus reikalavimus, arba 
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apie pirkim� skelbiama perkan�iosios organizacijos interneto svetain�je, išskyrus atvejus, kai 
galima kreiptis � vien� tiek�j�. � vien� tiek�j� galima kreiptis, kai: 

94.1. b�tina skubiai �sigyti preki�, paslaug� ar darb�; 
94.2. perkama iš socialini� �moni�, �moni�, kuriose dirba daugiau kaip 50 procent� 

nuteist�j�, atliekan�i� arešto, terminuoto laisv�s at�mimo ir laisv�s at�mimo iki gyvos galvos 
bausmes, �moni�, kuriose dirba daugiau kaip 50 procent� ne�gali�j�, ir �moni�, kuri� dalyviai yra 
sveikatos prieži�ros �staigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procent� 
pacient� (perkamos j� pagamintos prek�s, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai); 

94.3. d�l technini�, menini� priežas�i� ar d�l objektyvi� aplinkybi� tik konkretus tiek�jas 
gali tiekti reikalingas prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus ir n�ra jokios kitos alternatyvos; 

94.4. perkan�ioji organizacija pagal ankstesn� pirkimo sutart� iš tam tikro tiek�jo pirko 
preki� arba paslaug� ir nustat�, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu poži�riu derinant su 
jau turimomis prek�mis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyv�s, iš 
esm�s nesikei�ia preki� ar paslaug� kainos ir kitos s�lygos, o alternatyv�s pirkimai d�l techninio 
nesuderinamumo su ankstesniaisiais b�t� nepriimtini, nes perkan�iajai organizacijai �sigijus 
skirting� technini� charakteristik� preki� ar paslaug�, ji negal�t� naudotis anks�iau pirktomis 
prek�mis ar paslaugomis ar patirt� dideli� nuostoli�. Jeigu papildomai perkam� preki� ar paslaug� 
kaina viršija 30 procent� ankstesn�s pirkim� kainos, turi b�ti atliekama ekspertiz� d�l papildomai 
perkam� preki� ar paslaug� technini� charakteristik� suderinamumo; 

94.5. prek�s ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacin�ms išlaidoms skirtas l�šas; 
94.6. perkamos prek�s gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studij� ar techninio 

tobulinimo tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengti mokslo ar tobulinimo išlaid�; 
94.7. preki� biržoje perkamos kotiruojamos prek�s; 
94.8. perkami muziej� eksponatai, archyv� ir bibliotek� dokumentai, prenumeruojami 

laikraš�iai ir žurnalai; 
94.9. perkamos prek�s ypa� palankiomis s�lygomis iš bankrutuojan�i�, likviduojam�, ar 

restrukt�rizuojam� �kio subjekt�; 
94.10. perkamos prek�s iš valstyb�s rezervo;  
94.11. perkama mokslin� literat�ra, knygos, vadov�liai; 
94.12. perkami suvenyrai, prizai, dovanos; 
94.13. perkamos g�l�s, puokšt�s, vainikai, dekoratyviniai augalai, medžiai; 
94.14. perkamos sporto prek�s ir reikmenys; 
94.15. perkamos maisto prek�s; 
94.16. perkami audiniai, drabužiai; 
94.17. perkami bilietai, licencijos, leidimai; 
94.18. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomen� 

(informacin�mis) baz�mis; 
94.19. perkamos teis�j�, prokuror�, profesin�s karo tarnybos kari�, perkan�iosios 

organizacijos  pagal darbo sutart� dirban�i� darbuotoj� mokymo paslaugos; 
94.20. perkamos literat�ros, mokslo ir meno k�rini� autori�, atlik�j� ar j� kolektyvo 

paslaugos, taip pat mokslo, kult�ros ir meno sri�i� projekt� vertinimo ir pretendent� gauti teis�s 
akt� nustatyta tvarka �steigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugos; 

94.21. perkamos ekspert� komisij�, komitet�, taryb�, kuri� sudarymo tvark� nustato 
Lietuvos Respublikos �statymai, nari� teikiamos nematerialaus pob�džio (intelektin�s) paslaugos;  

94.22. perkamos oro ir sausumos transporto paslaugos; 
94.23. perkamos skelbim�, straipsni� ir sveikinim� spausdinimo paslaugos; 
94.24. perkamos viešbu�i� ir maitinimo paslaugos; 
94.25. perkamos technikos aptarnavimo garantiniu laikotarpiu paslaugos; 
94.26. d�l aplinkybi�, kuri� nebuvo galima numatyti, paaišk�ja, kad reikia papildom� darb� 

arba paslaug�, ne�rašyt� � sudaryt� pirkimo sutart�, ta�iau be kuri� negalima užbaigti pirkimo 
sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali b�ti sudaroma tik su tuo tiek�ju, su kuriuo buvo 
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sudaryta pradin� pirkimo sutartis, o jos ir vis� kit� papildomai sudaryt� pirkimo sutar�i� kaina 
neturi viršyti 30 procent� pradin�s pirkimo sutarties kainos; 

94.27. perkamos iš esamo tiek�jo tokios pat naujos paslaugos ar darbai, kokie buvo pirkti 
pagal ankstesn� pirkimo sutart�, su s�lyga, kad ankstesnioji pirkimo sutartis buvo sudaryta skelbiant 
apie pirkim� ir kur� skelbiant buvo atsižvelgta � toki� papildom� pirkim� vert�, galimyb� pirkti 
papildomai buvo nurodyta pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tam pa�iam projektui 
vykdyti. Papildom� pirkim� metu sudarom� pirkimo sutar�i� trukm� negali b�ti ilgesn� kaip 3 
metai skai�iuojant nuo pradin�s pirkimo sutarties sudarymo momento; 

94.28. perkamos mokymo paslaugos. 
94.29. yra kit� objektyviai pateisinam� aplinkybi�, d�l kuri� netikslinga paskelbti apie 

pirkim�, pavyzdžiui, paskelbimas apie pirkim� reikalaut� neproporcingai dideli� pirkimo 
organizatoriaus arba komisijos pastang�, laiko ir (ar) l�š� s�naud�. 

95. Raštu pasi�lymus gali b�ti prašoma pateikti asmeniškai nurodytu adresu, faksu, 
elektroniniu paštu, CVP IS priemon�mis ar vokuose. 

96. Pasi�lymus prašant pateikti vokuose (elektronin�mis priemon�mis – užkoduotus 
(užšifruotus), � vok� atpl�šimo proced�r�, išskyrus pirkim�, kurio metu deramasi, gali b�ti 
kvie�iami pasi�lymus pateik� tiek�jai ar j� �galioti atstovai. Vok� atpl�šimo metu skelbiama tiek�j� 
pasi�lyta kaina, jei vertinama ekonomiškai naudingiausio pasi�lymo vertinimo kriterijumi – 
vertinamos technin�s pasi�lym� charakteristikos. Jei užkoduotus (užšifruotus) pasi�lymus prašoma 
pateikti tik CVPIS priemon�mis, susipažinimo su pasi�lymais proced�ra atliekama mažiausiai 
dviej� Komisijos nari�, �galiot� atidaryti pasi�lymus, nedalyvaujant tiek�jams (j� atstovams). 
Informacija apie ši� proced�r� ir tiek�j� pasi�lytas kainas, jei reikia, ir technines charakteristikas, 
tiek�jams siun�iama CVPIS priemon�mis.  

97. Mažos vert�s pirkimas laikomas �vykusiu, jeigu yra bent vienas neatmestas pasi�lymas. 
98. Vykdydama mažos vert�s pirkimus perkan�ioji organizacija neprivalo vadovautis 

Vieš�j� pirkim� �statymo 17 straipsnio 1, 2, 5, 7, 8 dali�, 18 straipsnio 1, 2, 3, 4, 6 dali�, 24 
straipsnio 2 dalies 5, 9, 23 punkt�, 27 straipsnio 1 dalies reikalavimais. 

 
XIII. SUPAPRASTINT� PIRKIM� DOKUMENTAVIMAS IR ATASKAIT� TEIKIMAS 

 
99. Kai pirkim� vykdo komisija, kiekvienas jos sprendimas protokoluojamas. Kai pirkim� 

vykdo pirkimo organizatorius, pildoma tiek�j� apklausos pažyma (Taisykli� priedas Nr. 3), išskyrus 
atvejus, kai pasi�lym� pateikti kreipiamasi � vien� tiek�j�. 

100. Pirkimui pasibaigus, komisija arba pirkimo organizatorius perduoda visus su pirkimu 
susijusius dokumentus, mok�jimo dokument� originalus, sutar�i� originalus – perkan�iosios 
organizacijos darbuotojui, atsakingam už raštvedyb�. 

101. Su pirkimu susij� dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokument� ir archyv� 
�statymo nustatyta tvarka, ta�iau ne mažiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos. 

 
XIV. INFORMACIJOS APIE SUPAPRASTINTUS PIRKIMUS TEIKIMAS  

 
102. Perkan�ioji organizacija tiek�jus nedelsdama (ne v�liau kaip per 3 darbo dienas nuo 

sprendimo pri�mimo) raštu informuoja apie: 
102.1. tiek�jo pasi�lymo atmetim�;  
102.2. sprendim� sudaryti pirkimo sutart�; 
102.3. supaprastinto pirkimo nutraukim�. 
103. Taisykli� 105 punktas netaikomas, kai supaprastintas pirkimas atliekamas apklausos 

b�du žodžiu. 
104. Susipažinti su informacija, susijusia su pasi�lym� nagrin�jimu, aiškinimu, vertinimu ir 

lyginimu, gali tik komisijos nariai ir perkan�iosios organizacijos pakviesti ekspertai, Vieš�j� 
pirkim� tarnybos atstovai, perkan�iosios organizacijos vadovas, jo �galioti asmenys, kiti asmenys ir 
institucijos, turin�ios toki� teis� pagal Lietuvos Respublikos �statymus, taip pat Lietuvos 
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Respublikos Vyriausyb�s nutarimu �galioti Europos S�jungos finansin� param� administruojantys 
viešieji juridiniai asmenys. 

105. Perkan�ioji organizacija, komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami 
�statym� reikalavim�, ypa� d�l sudaryt� sutar�i� skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu 
kandidatams ir dalyviams, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkan�iajai organizacijai 
pateiktos tiek�jo informacijos, kurios konfidencialum� nurod� tiek�jas. Toki� informacij� sudaro 
vis� pirma komercin� (gamybin�) paslaptis ir konfidencialieji pasi�lym� aspektai. 

 
XV. GIN�� NAGRIN�JIMAS 

 
106. Pirkimo metu kylan�ius gin�us reglamentuoja Vieš�j� pirkim� �statymo V skyrius.  
107. Vieš�j� pirkim� �statyme �tvirtinama tiek�jo teis� pareikšti ieškin� teismui per 15 dien� 

nuo tos dienos, kuri� perkan�ioji organizacija tur�jo raštu pranešti apie priimt� sprendim� pretenzij� 
pateikusiam tiek�jui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams. 

108. Perkan�ioji organizacija, gavusi Europos Bendrij� Komisijos pranešim�, kad bus 
nagrin�jamas Europos Bendrijos teis�s nuostat� pažeidimas, privalo nedelsdama (ne v�liau kaip per 
3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos) vis� su pirkimu susijusi� informacij� pateikti Vieš�j� 
pirkim� tarnybai. 

 
_________________ 
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      Kaimo bendruomen�s “Smilgynai ir kaimynai” 
                                             supaprastint� vieš�j� pirkim�  

                                         taisykli� 1 priedas 
 

 

(Viešojo pirkimo komisij� sudariusios organizacijos pavadinimas) 
 

_______________________________________________________________________________ 
(Viešojo pirkimo komisijos pirmininko, nario ar eksperto vardas ir pavard�, asmens kodas) 

 
 
 

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKO, NARIO AR EKSPERTO 
NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA 

 
20 m.      m�n.     d. Nr.  

____________________ 
(Vietov�s pavadinimas) 

 
 

B�damas Viešojo pirkimo komisijos ____________________ , pasižadu: 
     (Pirmininku, nariu, ekspertu) 
 

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis vis� tiek�j� 
lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, 
atlikti Viešojo pirkimo komisijos _____________________ pareigas; 

(Pirmininko, nario, eksperto) 
2. Paaišk�jus, kad pirkimo proced�rose kaip tiek�jas dalyvauja asmuo, susij�s su manimi 

santuokos, artimos giminyst�s ar svainyst�s ryšiais, arba �mon�, kuriai vadovauja toks asmuo, arba 
toks asmuo yra �mon�s valdymo organ� narys, arba, kad toks asmuo turi pirkimo proced�rose 
dalyvaujan�ios �mon�s akcij�, arba aš pats turiu pirkimo proced�rose dalyvaujan�ios �mon�s akcij�, 
arba esu tokio �mon�s valdymo organ� narys, arba, kad d�l bet koki� kit� aplinkybi� negaliu 
laikytis 1 punkte nustatyt� princip�, nedelsdamas raštu pranešti apie tai mane Viešojo pirkimo 
komisijos ______________ paskyrusios perkan�iosios organizacijos vadovui ir nusišalinti. 

(Pirmininku, nariu, ekspertu) 
 
Man išaiškinta, kad asmenys, susij� su manimi santuokos, artimos giminyst�s ar svainyst�s 

ryšiais, yra: sutuoktinis, seneliai, t�vai (�t�viai), vaikai (�vaikiai), j� sutuoktiniai, vaikai�iai, broliai, 
seserys ir j� vaikai, taip pat sutuoktinio t�vai, broliai, seserys ir j� vaikai. 
 
 
 
 
____________________    ______________________________ 
 (Parašas)                                                                                                                                     
(Vardas, pavard�) 

 



 19

                                               Kaimo bendruomen�s “Smilgynai ir kaimynai” 
                                                               supaprastint� vieš�j� pirkim�  

                                                        taisykli� 2 priedas 
 

          _______________________________________________________________________ 
 (Viešojo pirkimo komisij� sudariusios organizacijos pavadinimas) 

 
   ________________________________________________________________________ 

(Viešojo pirkimo komisijos pirmininko, nario ar eksperto vardas ir pavard�, asmens kodas) 
   

VIEŠOJO PIRKIM� KOMISIJOS PIRMININKO NARIO AR EKSPERTO  
KONFIDENCIALUMO PASIŽAD�JIMAS 

 
20   m.      m�n.    d. Nr. 

_____________________ 
(Vietov�s pavadinimas) 

 
 B�damas Vieš�j� pirkim� komisijos ____________________,  
   (Pirmininku, nariu, ekspertu) 

1. Pasižadu: 
1.1. saugoti ir tik �statym� ir kit� teis�s akt� nustatytais tikslais ir tvarka naudoti 

konfidenciali� informacij�, kuri man taps žinoma, dirbant Vieš�j� pirkim� komisijos nariu ar 
ekspertu; 

1.2. man patik�tus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu b�du, 
kad tretieji asmenys netur�t� galimyb�s su jais susipažinti ar pasinaudoti, ir nepasilikti joki� man 
pateikt� dokument� kopij�; 

1.3. neatskleisti tiek�jams konfidencialios informacijos, esan�ios tiek�jo pasi�lyme, jei jos 
atskleidimas prieštarauja teis�s aktams, kenkia visuomen�s interesams, teis�tiems tiek�jo ar 
perkan�iosios organizacijos komerciniams interesams ar trukdo užtikrinti s�žining� konkurencij�. 

2. Man išaiškinta, kad konfidenciali� informacij� sudaro: 
2.1. informacija, kurios konfidencialum� nurod� tiek�jas ir jos atskleidimas n�ra privalomas 

pagal Lietuvos Respublikos teis�s aktus; 
2.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Vieš�j� pirkim� �statymo ir 

kit� su jo �gyvendinimu susijusi� teis�s akt� nuostatos nenumato teikti pirkimo proced�rose 
dalyvaujan�ioms arba nedalyvaujan�ioms šalims; 

2.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prieštarauja �statymams, daro nuostoli� teis�tiems 
šali� komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti s�žining� konkurencij�. 

3. Esu �sp�tas, kad, pažeid�s š� pasižad�jim�, tur�siu atlyginti perkan�iajai organizacijai ir 
tiek�jams padarytus nuostolius. 
 
 
 
___________________    ______________________________ 

(Parašas)         (Vardas, pavard�) 
 

 
 
 



Kaimo bendruomen�s “Smilgynai ir kaimynai” 
                                                                 supaprastint� vieš�j� pirkim�  

                                               taisykli� 3 priedas 
 

TIEK�J� APKLAUSOS PAŽYMA 
__________ 

 (data) 
 
1. Pirkimo objekto pavadinimas:   

2. Trumpas pirkimo objekto aprašymas:  

3. Pirkim� organizuoja  
(pirkim� organizatorius / pirkimo 
komisija) 

 

4. Kreipimosi � tiek�jus (rangovus) 
b�das (raštu / žodžiu) 

 

5. Duomenys 
apie tiek�j� 
(rangov�) 

5.1. Pavadinimas    

 
 

5.2. Adresas    

 
 

5.3. Telefonas    

 
 

5.4.Pasi�lym� 
pateikian�io asmens 
pareigos, pavard� 

   

6. Pasi�lymo pateikimo data    

7. Pasi�lym� pri�mimo terminas  
8. Pavadinimas Kiekis (vnt.) Pasi�lyta kaina (Lt) su PVM 

  Vieneto Suma Vieneto Suma Vieneto Suma 

        

        

9. Tinkamiausiu pripažinto 
tiek�jo (rangovo) pavadinimas 

 

Pastabos:  

 
Pirkim� organizatorius                                                                                                  __________ 
                                                                                                                                                                                            (parašas, data) 
Vieš�j� pirkim� komisijos pirmininkas                                                             __________ 
                                                                                                                                                                                            (parašas, data)                                                                                                              

Kaimo bendruomen�s “Smilgynai ir kaimynai” pirminink�                                          __________ 
                                                                                                                                                                                            (parašas, data) 



Kaimo bendruomen�s “Smilgynai ir 
kaimynai” 
supaprastint� vieš�j� pirkim� taisykli� 

               4 priedas 
 

SUPAPRASTINT� PIRKIM� ŽURNALAS 
 

Eil. 
Nr.  

Pirkimo objekto 
pavadinimas 

Pirkimo 
objekto 

kodas/kate-
gorija pagal 

BVPŽ 

Tiek�jo 
pavadinimas 

Sutarties/ 
s�skaitos 
fakt�ros 
vert�, Lt  

(be PVM) 

Sutarties/ 
s�skaitos 
fakt�ros 

Nr. 

Sutarties/ 
s�skaitos 
fakt�ros 

sudarymo 
data 

Pirkimo 
sutarties 
trukm� 

Priežastys, 
kod�l 

nesudaryta 
pirkimo 
sutartis 

Pirkimo b�das 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Kaimo bendruomen�s “Smilgynai ir kaimynai” 

                                                                                                                                        supaprastint� vieš�j� pirkim� 
                                                                                                                       taisykli� 5 priedas 

VIEŠ�J� PIRKIM� PLANAS 
 
(Perkan�iosios organizacijos pavadinimas) 
 

Nr. Pavadinimas Planuojama 
pradžia BVPŽ kodas Tipas Suma Pastabos 

              
              
              
              
              
              

              

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 


