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ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKO 2014 M. BALANDŽIO 28 D. 
ĮSAKYMO NR. V 2014/(1.7-260402)-02-100 „DĖL LIETUVOS BANKO 

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ P A TVIRTINIMO" PAKEITIMO 

2014 m. rugsėjo.it; d. Nr. JtiOP.J/(IJ-.UO/ĮtJ).}-&J. -J../..7 
Vilnius 

l . P a k e i č i u Lietuvos banko valdybos pirmininko 2014 m. balandžio 28 d. įsakymu 
Nr. V 2014/(1.7-260402)-02-100 „Dėl Lietuvos banko supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 

patvirtinimo" patvirtintų Lietuvos banko supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 15, 68, 76 punktus, 
21.19, 115.1 papunkčius ir juos išdėstau taip: 

„15. Komisija ir pirkimų organizatoriai supaprastintą pirkimą pradeda organizuoti, kai 
pirkimo iniciatorius Nestruktūrizuotų duomenų saugyklos ir grupinio darbo sistemos (toliau - NDS 
ir GD sistema) priemonėmis Komisijai arba pirkimų organizatoriui pateikia supaprastinto pirkimo 
aprašą (toliau - aprašas) (l priedas) ir pirkimas yra įtrauktas į Lietuvos banko finansinių metų 
prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą (toliau - pirkimų planas), išskyrus atvejus, kai dėl 
nenumatytų aplinkybių iškyla poreikis ypač skubiai vykdyti pirkimų plane nenumatytą pirkimą ir 
šis pirkimas vykdomas pagal Lietuvos banko valdybos pirmininko įsakymą. Aprašas gali būti 

nesudaromas, kai perkant prekes, paslaugas ir darbus numatoma sudaryti sutartį, kurios vertė 

neviršija 2 000 Eur (be PVM). 
21.19. dėl pasiūlymo vertinimo eurais - jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio 

valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą euro ir užsienio 
valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną; 

68. Komisija ir pirkimų organizatorius, įvykdę pirkimo procedūras, parengia pirkimo 
sutarties projektą, jeigu jis nebuvo parengtas kaip pirkimo dokumentų sudėtinė dalis. Pirkimo 
sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai prekių, paslaugų arba darbų pirkimo sutarties vertė yra 
mažesnė kaip 3 000 Eur (be PVM) ir nėra poreikio, kad sutartinių įsipareigojimų vykdymas būtų 
užtikrinamas Civiliniame kodekse nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais (netesybomis 
(baudos, delspinigiai), laidavimu, garantija ir kt.). Sąskaita faktūra arba lygiavertis tiekėjo finansinis 
dokumentas, pateiktas Lietuvos bankui apmokėti už prekes, paslaugas arba darbus, laikomas žodžiu 
sudarytą sandorį patvirtinančiu dokumentu. 

76. Preliminarioji sutartis gali būti sudaroma tik raštu, ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui. 
Preliminariosios sutarties pagrindu sudaroma pagrindinė sutartis. Vykdant prekių ir paslaugų 
pirkimus, kurių pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3 000 Eur (be PVM), pagrindinė sutartis gali 
būti sudaroma žodžiu. Kai pagrindinė sutartis sudaroma žodžiu, Taisyklių 79 ir 80 punktuose 
nustatytais atvejais su tiekėjais gali būti bendraujama žodžiu. 

115.1. jei numatoma pirkimo sutarties vertė ne didesnė kaip 3 000 Eur (be PVM) ir prekes, 
paslaugas ir darbus galima apibūdinti aiškiai, išsamiai, nuosekliai ir nedviprasmiškai." 

2. P a k e i č i u Lietuvos banko supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 2 priedą 

(pridedama). 
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio l d. 
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