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1. N a i k i n u Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės direktoriaus 2012 m.
sausio 9 d. įsakymo Nr. V1-10 "Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo" 12.2.
punktą "Įgaliotoji Perkančioji organizacija supaprastintus pirkimus atlieka pagal įgaliojimą
davusios Perkančiosios organizacijas pasitvirtintas Supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles."

2. Pa p i I dau Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės direktoriaus 2012 m.
sausio 9 d. įsakymą Nr. V1-10 "Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo" IV
skyriumi ir išdėstau taip:

"IV SKYRIUS. PRELIMINARIOJI SUTARTIS
52. Perkančioji organizacija, atlikusi pirkimą, gali sudaryti preliminariąją sutartį.

Preliminariosios sutarties pagrindu ji gali sudaryti vieną ar kelias pirkimo sutartis (toliau šiame
skyriuje - pagrindinė sutartis). Tiek sudarydama preliminariąją sutartį, tiek jos pagrindu pagrindinę
pirkimo sutartį, perkančioji organizacija vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir šiomis
Taisyklėmis.

53. Preliminarioj i sutartis gali būti sudaroma tik raštu, ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui.
Preliminariosios sutarties pagrindu sudaroma pagrindinė sutartis, atliekant prekių ir paslaugų
pirkimus, kurių pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 tūkst. Lt be PVM, gali būti sudaroma
žodžiu. Tuo atveju, kai pagrindinė sutartis sudaroma žodžiu, Taisyklių 56 - 60 punktuose nustatytas
bendravimas su tiekėjais gali būti vykdomas žodžiu.

54. Preliminariąja sutartimi šalys susitaria nustatyti sąlygas, taikomas preliminariosios
sutarties pagrindu sudaromai pagrindinei pirkimo sutarčiai. Preliminariojoje sutartyje turi būti
nustatytos esminės pagrindinės sutarties sąlygos: pirkimo sutarties objektas, kaina ir kiekiai ar
apimtys ar kainos, kiekių ar apimčių nustatymo sąlygos, kitos sąlygos. Sudarant pagrindinę sutartį
šalys negali keisti esminių preliminariosios sutarties sąlygų. Perkančioji organizacija gali priimti
sprendimą preliminarioj oje sutartyje nustatyti ne tik esmines, bet ir visas jos pagrindu sudaromos
pagrindinės pirkimo sutarties sąlygas.

55. Perkančioji organizacija gali sudaryti preliminariąją sutartį su vienu arba su keliais
tiekėjais. Tais atvejais, kai preliminarioj i sutartis sudaroma su keliais tiekėjais, jų turi būti ne
mažiau kaip trys, jeigu yra trys ir daugiau nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkančių ir
priimtinus pasiūlymus pateikusių tiekėjų. Pagrindinė pirkimo sutartis sudaroma tik su tais tiekėjais,
su kuriais buvo sudaryta preliminarioj i sutartis.

56. Tais atvejais, kai preliminarioj i sutartis sudaryta su vienu tiekėju ir joje buvo nustatytos
visos pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos, pagrindinė pirkimo sutartis sudaroma pagal
preliminariojoje sutartyje nustatytas sąlygas, kreipiantis į tiekėją raštu dėl pagrindinės pirkimo
sutarties sudarymo.

57. Tais atvejais, kai preliminarioj i sutartis sudaryta su vienu tiekėju ir joje buvo nustatytos
esminės, bet ne visos pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos, perkančioji organizacija kreipiasi į



tiekėją raštu, prašydama papildyti pasiūlymą iki nustatyto termino ir nurodo, kad papildymas negali
keisti pasiūlymo esmės.

58. Tais atvejais, kai preliminarioj i sutartis sudaryta su keliais tiekėjais ir joje buvo nustatytos
visos pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos, pagrindinė pirkimo sutartis gali būti sudaroma
neatnaujinant tiekėjų varžymosi. Preliminarioje sutartyje nustatomos tiekėjo pasirinkimo sudaryti
pagrindinę sutartį aplinkybės. Paprastai, tačiau ne visais atvejais, taikomas eiliškumo principas:
perkančioji organizacija pirmiausia raštu kreipiasi į tiekėją, kurį laiko geriausiu, siūlydama sudaryti
preliminariosios sutarties pagrindu pagrindinę pirkimo sutartį. Šiam tiekėjui atsisakius sudaryti
pagrindinę pirkimo sutartį arba paaiškėjus, kad jis negalės tinkamai įvykdyti pirkimo sutarties,
perkančioji organizacija raštu kreipiasi į kitą tiekėją, iš likusių tiekėjų laikomą geriausiu, siūlydama
sudaryti pagrindinę pirkimo sutartį ir t.t., kol pasirenkamas tiekėjas su kuriuo bus sudaroma
pagrindinė pirkimo sutartis.

59. Tais atvejais, kai preliminarioj i sutartis sudaryta su keliais tiekėjais, pagrindinė sutartis
gali būti sudaroma atnaujinant tiekėjų varžymąsi tokiomis pačiomis, kokios nustatytos
preliminariojoje sutartyje, arba patikslintomis, o jeigu būtina, kitomis nei preliminariojoje sutartyje
nustatytomis sąlygomis Taisyklių 60 punkte nurodyta tvarka.

60. Atnaujindama tiekėjų varžymąsi, perkančioji organizacija:
60.1. raštu kreipiasi į visus tiekėjus, su kuriais sudaryta preliminarioj i sutartis, ir prašo iki

nustatyto termino raštu pateikti pasiūlymus: Kiekvieno pirkimo atveju, atsižvelgiant į pirkimo
objekto sudėtingumą ir kitas svarbias aplinkybes, nustato pakankamą terminą pasiūlymams pateikti;

60.2. išrenka geriausią pasiūlymą pateikusį tiekėją, vadovaudamasi preliminariojoje sutartyje
nustatytais pasiūlymų vertinimo kriterijais, ir su šį pasiūlymą pateikusiu tiekėju sudaro pagrindinę
sutartį·

61. Pagrindinė pirkimo sutartis preliminariosios sutarties pagrindu gali būti sudaroma iš karto,
kai tiekėjas yra raštu (išskyrus pagrindines pirkimo sutartis, sudaromas žodžiu) informuojamas, kad
jo pasiūlymas pripažintas laimėj usiu ir jis atrinktas pasirašyti pagrindinę pirkimo sutartį.".
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