
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĖL DIREKTORĖS 2008-09-25 ĮSAKYMU NR. 83 PATVIRTINTO 

VILNIAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ 

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO TVARKOS 

APRAŠO PAKEITIMO IR PAPILDYMO 
 

2010 m. vasario 12 d. Nr. 31   

Vilnius 

 

1. Vadovaudamasi 2009-07-22 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 

Nr.XI-395   2, 4, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 33, 39, 40, 43, 45, 49, 57, 62, 

74, 85, 86, 89, 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 15
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straipsniu, 

1.1. P a p i l d a u  direktorės 2008-09-25 įsakymu Nr. 83 patvirtinto Vilniaus 

apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos 

aprašo 2 punktą ţodţiais „2009, Nr. 93-3986“ ir išdėstau jį taip: 

„2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu 

(Ţin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179, 2009, Nr. 93-3986) (toliau – 

Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.“  

1.2. P a k e i č i u  Aprašo 38.2 papunktį, išbraukiant ţodţius „skelbiamų derybų būdu 

ar“ ir išdėstau jį taip:  

 „38.2. ne elektroninėmis priemonėmis teikiami pasiūlymai turi būti įdėti į voką, kuris 

uţklijuojamas, ant jo uţrašomas pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Jeigu 

perkančioji organizacija numato pasiūlymus vertinti pagal ekonomiškai naudingiausio 

pasiūlymo vertinimo kriterijų, vertinant ekspertinių vertinimų metodais, tai pirkimo 

dokumentuose nurodo, kad tiekėjai pasiūlymo kainą pateiktų viename uţklijuotame voke, o 

likusias pasiūlymo dalis (techninius pasiūlymo duomenis ir kitą informaciją bei dokumentus) – 

kitame uţklijuotame voke. Šie abu vokai turi būti įdėti į bendrą voką, jis taip pat uţklijuojamas, 

ant jo uţrašomas pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Reikalavimas pasiūlymą 

pateikti dvejuose vokuose netaikomas, pirkimą atliekant apklausos būdu, kai pirkimo metu gali 

būti deramasi dėl pasiūlymo sąlygų;”  

2. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-10-08 nutarimu Nr. 

1023   p a p i l d a u  Aprašo 7 punktą ir išdėstau jį taip: 

„7. Atliekant supaprastintus pirkimus perkančioji organizacija atsiţvelgia į visuomenės 

poreikius socialinėje srityje, aplinkos apsaugos ir energijos vartojimo efektyvumo 

reikalavimus. Vadovaujamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 13 ir 91 straipsnio, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl Nacionalinės ţaliųjų 

pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (Ţin., 2007, Nr. 90-3573), Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2008-10-08 nutarimo Nr. 1023 “Dėl prekių, kurioms viešųjų pirkimų 
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metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos vartojimo 

efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo” (Ţin., 2008, Nr. 131-4600, 2009, Nr.117-5011), 

kitų teisės aktų nuostatomis. Pirkimai gali būti rezervuoti tam tikroms asmenų grupėms. 

Perkančioji organizacija bet kurio supaprastinto pirkimo dokumentuose gali nustatyti:“ 

3. Vadovaudamasi Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

direktoriaus 2009-10-26 įsakymu Nr. 1S-107 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. geguţės 15 d. įsakymo Nr. 1S-49 „Dėl 

informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ p a p i l d a u  Aprašo 

17 punktą 17.1 papunkčiu ir išdėstau jį taip: 

„17.1. Perkančiosios organizacijos viešieji pirkimai vykdomi pagal Perkančiosios 

organizacijos vadovo ar įgalioto asmens patvirtintą metinį pirkimo planą, kuris kasmet, ne 

vėliau kaip iki kovo 15 d., o šį planą patikslinus, - nedelsiant skelbiamas Centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje sistemoje. Planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė skelbiama 

Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka, nurodant perkančiosios organizacijos pavadinimą, 

adresą, kontaktinius duomenis, pirkimo objekto pavadinimą ir kodą pagal BVPŢ, numatomą 

kiekį ir apimtį (jeigu įmanoma), numatomą pirkimo pradţią, pirkimo būdą ir ketinamos 

sudaryti pirkimo sutarties trukmę.“ 

4. Vadovaudamasi Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

direktoriaus 2009-09-30 įsakymu Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar 

darbų neįprastai maţos kainos sąvokos apibrėţimo“  p a k e i č i u  62.4 papunktį ir išdėstau jį 

taip: 

„62.4. kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maţa kaina, t.y. 15 ir daugiau 

procentų maţesnė uţ visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų prieţasčių, pasiūlytų 

kainų aritmetinį vidurkį arba yra 30 ir daugiau procentų maţesnė nuo suplanuotų viešajam 

pirkimui skirtų lėšų, turi teisę pasiūlymą atmesti;” 

5. P a v e d u  direktorės pavaduotojai ekonomikos ir bendriems reikalams 

A.Lomsargienei šį įsakymą paskelbti CVP IS per 7 darbo dienas nuo įsakymo pasirašymo 

dienos. 

6. Įsakymo vykdymo kontrolę  p a v e d u  direktorės pavaduotojai ekonomikos 

reikalams A.Lomsargienei.   

  

     

Direktorė    Petronėlė Valatkevičienė 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


