
 

DĖL SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ, 

PATVIRTINTŲ DIREKTORĖS 2013-10-25 ĮSAKYMU NR. V-114, 

PAKEITIMO  
 

2014 m. vasario 17 d. Nr. V-11       

Vilnius 

 

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pasikeitimus, 

įsigaliojusius nuo 2014 m. sausio 1 d., ir į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktoriaus 2014-02-10 raštą Nr. A51-

118571/4(2.11.1.3-SR5) „Dėl tipinių savivaldybės biudžetinių įstaigų supaprastintų viešųjų 

pirkimų taisyklių pakeitimo projekto“: 

1. P a k e i č i u  direktorės 2013 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-114 patvirtintų Vilniaus 

sutrikusio vystymosi kūdikių namų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių: 

1.1.   6.3.1 punktą ir vietoje skaičiaus „100“ įrašau skaičių „200“, o po žodžio „darbų“ 

įrašau žodį „pirkimo“; 

1.2.   6.3.2 punktą ir išdėstau jį taip: 

„6.3.2. 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 200 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);“; 

1.3.  8 punktą ir išdėstau jį taip: 

„8. Perkančioji organizacija rengia ir tvirtina planuojamų atlikti einamaisiais biudžetiniais 

metais viešųjų pirkimų planus ir kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o šiuos 

planus patikslinusi – nedelsdama, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo 

tinklalapyje, jeigu toks yra, skelbia tais metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę, 

kurioje nurodo perkančiosios organizacijos pavadinimą, adresą, kontaktinius duomenis, 

pirkimo objekto pavadinimą ir kodą, numatomą kiekį ar apimtį (jeigu įmanoma), numatomą 

pirkimo pradžią, pirkimo būdą, ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmę, taip pat iš anksto 

skelbia pirkimų, išskyrus mažos vertės pirkimus, techninių specifikacijų projektus. Perkančioji 

organizacija taip pat gali skelbti pirkimų, kuriems šioje dalyje nustatytas techninių specifikacijų 

projektų skelbimo reikalavimas netaikomas, techninių specifikacijų projektus. Viešųjų pirkimų 

suvestinė ir techninių specifikacijų projektai skelbiami ir dėl šių projektų gautos pastabos ir 

pasiūlymai įvertinami Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.“; 

1.4.  10 punktą ir vietoje skaičiaus „10000“ įrašau skaičių „50000“; 

1.5.   13 punktą ir vietoje žodžių „Centrinės projektų valdymo agentūros“ įrašau „CPO 

LT“; 

1.6.  14 punktą ir išdėstau jį taip: 

„14. Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę 

nutraukti  pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.“; 



2 

1.7. 16.4 punktą ir išdėstau jį taip: 

„16.4. atliekami mažos vertės pirkimai esant bent vienai iš šių sąlygų: 

16.4.1. būtina skubiai įsigyti prekių, paslaugų ar darbų; 

16.4.2. numatomos sudaryti prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 75000 Lt 

(be pridėtinės vertės mokesčio); darbų pirkimo sutarties vertė - 300000 Lt (be pridėtinės vertės 

mokesčio); 

16.4.3. esant sąlygoms, nustatytoms Taisyklių 16.1, 16.2, 16.5, 17, 18, 19, 20 punktuose; 

16.4.4. esant kitoms, objektyviai pateisinamoms aplinkybėms, dėl kurių netikslinga 

paskelbti apie pirkimą, pavyzdžiui, paskelbimas apie pirkimą reikalautų neproporcingai didelių 

pirkimų organizatoriaus arba Komisijos pastangų, laiko ir (ar) lėšų sąnaudų;“; 

1.8.  22 punktą ir vietoje „5, 9 ir 23 punktuose“ įrašau „6, 7, 8, 9, 13, 14, 23 punktuose, 3, 

5 (įskaitant ir mažos vertės pirkimus) ir 6 dalyse“; 

1.9.  26.2 punktą ir išdėstau jį taip: 

„26.2. 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, suteikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra 

jokios kitos alternatyvos;“; 

1.10.  29.1 punktą ir išdėstau jį taip: 

„29.1. ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, kai pirkimo sutartis sudaroma su dalyviu, 

pateikusiu perkančiajai organizacijai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal pirkimo 

dokumentuose nustatytus kriterijus, susijusius su pirkimo objektu. Tokie kriterijai be kainos, 

paprastai yra kokybės, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, 

aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, efektyvumo, garantinio aptarnavimo ir 

techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko kriterijai. Tais 

atvejais, kai pirkimo sutarties įvykdymo kokybė priklauso nuo už pirkimo sutarties įvykdymą 

atsakingų darbuotojų kompetencijos, išrenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą taip pat 

gali būti vertinama darbuotojų kvalifikacija ir patirtis;“; 

1.11. 31.3 punktą, išbraukdama žodžius „kaina arba“; 

1.12. 31.10 punktą, jo pabaigoje įrašydama „(įskaitant ir mažos vertės pirkimus)“; 

1.13. 35 punktą ir vietoje žodžių „Atviras konkursas“ įrašau „Supaprastintas atviras 

konkursas“; 

1.14. papildau Taisykles 59.1 punktu:   

„59.1. Perkančioji organizacija savo interneto svetainėje informuoja apie kiekvieną mažos 

vertės pirkimą (tiek skelbiamą, tiek neskelbiamą, įskaitant ir žodžiu atliekamą), ir nurodo apie 

pradedamą pirkimą: pirkimo objektą, pirkimo būdą ir jo pasirinkimo priežastis; apie nustatytą 

laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį – pirkimo objektą, numatomą pirkimo sutarties 

kainą, laimėjusio dalyvio pavadinimą, jo pasirinkimo priežastis ir, jeigu žinoma, pirkimo 

sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar 

subteikėjus; apie sudarytą pirkimo sutartį – pirkimo objektą, pirkimo sutarties kainą, laimėjusio 

dalyvio pavadinimą ir, jeigu žinoma, pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas 

ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus.“. 

2. P a v e d u  vyresniajai specialistei D. Valatkevičienei su šiuo įsakymu supažindinti 

Įstaigos direktorės pavaduotojas, struktūrinių padalinių vadovus, pirkimų iniciatorius ir 

organizatorius, buhalterijos darbuotojus. 

  

 

Direktorė    Viktorija Grežėnienė 

 

  


