
 

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

05-19 ĮSAKYMU NR.93 PAKEISTU IR PAPILDYTU VILNIAUS  

SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ SUPAPRASTINTŲ 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO IR 

PAPILDYMO 
 

2011 m. gegužės 11 d. Nr. 19     

Vilnius 

 

1. Vadovaudamasi 2010-12-23 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 

Nr.XI-1255   2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, 56, 57, 71, 

73, 81, 82, 83, 85, 86, 91, 92, 94, 95
1
, 97 straipsnių, V skyriaus pavadinimo, 1, 2, 4 priedėlių ir 

priedo pakeitimo ir papildymo, 

1.1. P a p i l d a u  direktorės 2008-09-25 įsakymu Nr. 83 patvirtinto, 2010-05-19 

įsakymu Nr.93 pakeistu ir papildytu Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų supaprastintų 

viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašą 2 punktą žodžiais „2011, Nr. 2-36“ ir išdėstau jį taip: 

„2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu 

(Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179, 2009, Nr. 93-3986, 2010, Nr. 

25-1174, 2011, Nr.2-36) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais viešuosius pirkimus 

reglamentuojančiais teisės aktais.“  

1.2.  P a k e i č i u  Aprašo 5 punktą ir išdėstau jį taip: :    

„5. Organizuojant ir vykdant pirkimus turi būti racionaliai naudojamos perkančiosios 

organizacijos lėšos ir darbuotojų laikas. Turi būti laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, 

skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir racionalumo principų, konfidencialumo ir 

nešališkumo reikalavimų.“ 

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

„8.7. Mažos vertės viešasis pirkimas (toliau – mažos vertės pirkimas) – 

supaprastintas pirkimas, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 

1) prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 100 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės 

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

2) perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai dėl to paties objekto yra 

suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį (sutartis), 

jeigu bendra šių sutarčių vertė yra ne didesnė kaip 10 procentų prekių ar paslaugų supaprastintų 

pirkimų to paties tipo sutarčių vertės ir mažesnė kaip 100 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės 

mokesčio), o perkant darbus – ne didesnė kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto 

pirkimo vertės ir mažesnė kaip 500 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio).“ 

 1.4. P a p i l d a u  Aprašo 69 punktą 69.1 papunkčiu ir išdėstau jį taip:  
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„69.1. Perkančioji organizacija suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems 

dalyviams, išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip  

10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio), nedelsdama (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) raštu 

praneša apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, pateikia 

atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką ir 

nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą. Perkančioji 

organizacija taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti 

pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, pradėti pirkimą ar dinaminę pirkimų sistemą iš 

naujo.“ 

1.5. P a k e i č i u  Aprašo 70 punktą ir išdėstau jį taip:  

„70. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio 

pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu 

(išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu) ir jam nurodomas laikas, iki kada jis 

turi pasirašyti pirkimo sutartį.“ 

1.6. P a k e i č i u  Aprašo 74 punktą ir išdėstau jį taip:  

 „74. Tais atvejais, kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, o tiekėjas, kuriam buvo 

pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti, tai perkančioji organizacija siūlo 

sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po 

tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. Atsisakymu sudaryti pirkimo sutartį taip pat 

laikomas bet kuris iš šių atvejų: 

74.1. tiekėjas nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo 

užtikrinimo; 

74.2. tiekėjas iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo 

sutarties; 

74.3. tiekėjas atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis 

sąlygomis; 

74.4. ūkio subjektų grupė, kurios pasiūlymas pripažintas geriausiu, neįgijo 

perkančiosios organizacijos reikalaujamos teisinės formos; 

74.5. tiekėjo pateikta deklaracija yra melaginga.” 

2. T v i r t i n u:  

2.1. Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų supaprastintų viešųjų pirkimų 

vykdymo tvarkos aprašą (pridedama nauja redakcija, 1 priedas); 

2.2. Nešališkumo deklaracija  (pridedama nauja redakcija, 2 priedas); 

2.3. Konfidencialumo pasižadėjimas (pridedama nauja redakcija, 3 priedas).  

3. Į p a r e i g o j u  pirkimų organizatorius susipažinti su supaprastintų viešųjų pirkimų 

vykdymo tvarkos aprašu ir juo vadovautis vykdant supaprastintus pirkimus.  

4. 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. 

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

bendriems reikalams A.Lomsargienei.   

  

     

Direktorė    Petronėlė Valatkevičienė 

 


