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Dalinai k e i čiu Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės direktoriaus
2012 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. V1-10 "Dėl supaprastintų viešųjųpirkimų taisyklių patvirtinimo":

1. 9.2. punktą ir išdėstau taip:
,,9.2. Perkančioji organizacija pirkimų planus patvirtina ir juos savo interneto svetainėje bei

viešųjų pirkimų suvestinę apie planuojamus pirkimus CVP IS skelbia Viešųjų pirkimų įstatymo 7
straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka ir terminais. Ši nuostata netaikoma vykdant mažos vertės
pirkimus. "

2. 16.9. punktą ir išdėstau taip:
,,16.9. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos,

išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Taisyklių 6 punkte
nustatyti principai ir tikslai, ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų
pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikia, kai atlikus supaprastintą
pirkimą sudarytos sutarties vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra mažesnė kaip 10.000,00 Lt arba
kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą."

3. 16.13. punktą ir išdėstau taip:
,,16.13. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai:

1) vienintelis suinteresuotas dalyvis ir yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir
nėra kitų suinteresuotų dalyvių ar kandidatų;

2) pirkimo sutartis sudaroma dinaminės pirkimo sistemos pagrindu, o jei Perkančioji
organizacija atlieka pirkimą kaip Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punktuose
nurodyta Perkančioji organizacija, ir tuo atveju, kai pirkimo sutartis sudaroma preliminariosios
sutarties pagrindu;

3) supaprastintų pirkimų atveju pirkimo sutarties vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra
mažesnė kaip 10.000,00 Lt arba kai pirkimo sutartis sudaroma atliekant mažos vertės pirkimą."

4. 19.2.5. punktą ir išdėstau taip:
,,19.2.5. dėl techninių priežasčių, meninio kūrinio sukūrimo arba įsigijimo ar dėl objektyvių

aplinkybių, patentų, kitų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik
konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra
jokios kitos alternatyvos."

5. 19.3. punktą ir išdėstau taip:
,,19.3. Atlikdama supaprastintą neskelbiamą pirkimą ir priėmusi sprendimą sudaryti sutartį,

Perkančioji organizacija Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnyje nustatyta tvarka gali paskelbti
informacinį pranešimą, o kai atliekamas Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlio B paslaugų sąraše
nurodytų paslaugų pirkimas ir kai pirkimo vertė yra ne mažesnė, negu nustatyta tarptautinio
pirkimo vertės riba, - pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo."

19.3.1. -19.3.10. papunkčiai panaikinami.
6. 20.1. punktą ir išdėstau taip:
,,20.1. Perkančioji organizacija apie pradedamą bet kurį pirkimą, taip pat nustatytą

laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą sutartį nedelsdama informuoja savo internetinėje
svetainėje ir leidinio "Valstybės žinios" priede "Informaciniai pranešimai" Viešųjų pirkimų
tarnybos nustatyta tvarka. Ši nuostata netaikoma vykdant mažos vertės pirkimus."



7. 20.2. punktą ir išdėstau taip:
,,20.2. Perkančioji organizacija skelbimą apie supaprastintą pirkimą, informacinį pranešimą

ir pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo, kuriuos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir (ar)
pasitvirtintas taisykles numatyta paskelbti viešai, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje, o pranešimus dėl savanoriško ex ante skaidrumo - ir Europos Sąjungos oficialiajarne
leidinyje. Skelbimo ar informacinio pranešimo paskelbimo diena yra jų paskelbimo Centrinėje
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data, pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo
paskelbimo diena yra pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje data.".

8. 49.10.13. punktą ir išdėstau taip:
,,49.10.13. dėl techninių priežasčių, meninio kūrinio sukūrimo arba įsigijimo ar dėl

objektyvių aplinkybių, patentų, kitų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos
tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra
jokios kitos alternatyvos."

Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės direktoriaus 2012 m. sausio 9 d.
įsakymo Nr. V1-10 "Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo" 19.4. punktą
s k e 1b i unegaliojančiu.

Direktorius Henrikas Ulevičius


