
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĖL DIREKTORĖS 2008-09-25 ĮSAKYMU NR. 83 PATVIRTINTO, 2010-

02-12 ĮSAKYMU NR.31 PAKEISTU IR PAPILDYTU VILNIAUS 

APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ 

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO TVARKOS 

APRAŠO PAKEITIMO IR PAPILDYMO 
 

2010 m. geguţės 19 d. Nr. 93    

Vilnius 

 

1. Vadovaudamasi 2010-02-11 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 

Nr.XI-678   2, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 39, 41, 54, 58, 78, 85, 89, 90, 91, 92, 

93, 94, 95, 96, 97 straipsnių, V skyriaus pavadinimo ir priedo pakeitimo ir papildymo, Įstatymo 

papildymo 21(1), 94(1), 95(1), 95(2) straipsniais ir 98, 99, 100 straipsnių pripaţinimo 

netekusiais galios, 

1.1. P a p i l d a u  direktorės 2008-09-25 įsakymu Nr. 83 patvirtinto, 2010-02-12 

įsakymu Nr.31 pakeistu ir papildytu Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų 

supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašą 2 punktą ţodţiais „2010, Nr. 25-1174“ 

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, 2010, Nr. 

25-1174) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais 

teisės aktais.“  

1.2.  P a p i l d a u  Aprašo 8  punktą naujais 8.8 papunkčiu, 8.9 papunkčiu bei 8.10 

papunkčiu ir išdėstau juos taip:    

„8.8. Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas (toliau – atidėjimo terminas) – 15 

dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį 

išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems 

dalyviams dienos ir kurio metu negali būti sudaroma pirkimo sutartis.“ 

„8.9. Raštu reiškia bet kokią informacijos išraišką ţodţiais arba skaičiais, kurią galima 

perskaityti, atgaminti ir perduoti. Šis terminas apima ir elektroninėmis priemonėmis perduotą ir 

saugomą informaciją.“ 

„8.10. Tiekėjas (prekių tiekėjas, paslaugų teikėjas, rangovas) – kiekvienas ūkio 

subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos 

organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė – galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, 

paslaugas ar darbus.“ 

1.3. P a k e i č i u  Aprašo 8 punkto 8.7 papunktį ir išdėstau jį taip:  

„8.7. Maţos vertės pirkimai – supaprastinti pirkimai, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 
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1) prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra maţesnė kaip 100 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės 

mokesčio), o darbų vertė maţesnė kaip 500 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio); 

2) perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai yra suskirstyti į atskiras dalis, 

kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį ir kuri yra ne didesnė kaip 10 

procentų bendros visų pirkimo dalių vertės perkant panašias prekes ir paslaugas ir ne didesnė 

kaip 1,5 procento bendros visų pirkimo dalių vertės perkant darbus.“ 

1.4.  P a k e i č i u  Aprašo 71 punktą ir išdėstau jį taip:  

„71. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė 

atidėjimo terminas. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai: 

1)   vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir 

nėra suinteresuotų kandidatų;  
2)   pirkimo sutartis sudaroma dinaminės pirkimo sistemos pagrindu arba 

preliminariosios sutarties pagrindu.“  

1.5. P a p i l d a u  Aprašo 91 punktą ţodţiais „Pasiūlymų pateikimo terminas turi būti 

ne trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo pirkimo paskelbimo CVP IS” ir išdėstau jį taip: 

„91. Perkančioji organizacija turi nustatyti pakankamą terminą kreiptis dėl pirkimo 

dokumentų paaiškinimo ir uţtikrinti, kad paaiškinimai būtų išsiųsti visiems pirkimo 

dokumentus gavusiems tiekėjams. Pasiūlymų pateikimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 7 

darbo dienos nuo pirkimo paskelbimo CVP IS.” 

2. T v i r t i n u  Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų supaprastintų 

viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašą (pridedama nauja redakcija).  

3. 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. 

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

bendriems reikalams A.Lomsargienei.   

  

     

Direktorė    Petronėlė Valatkevičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


