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1. Pakeič iu Studijų kokybės vertinimo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, 
patvirtintas Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-
94, (toliau – Taisyklės): 

1.1. 13 punktą išdėstau taip: 
„13. Apklausa žodžiu – atliekama vykdant mažos vertės viešuosius pirkimus, kai tiekėjai 

kviečiami dalyvauti pirkime telefonu ar elektroniniu paštu, o pasiūlymai pateikiami žodžiu arba 
elektroniniu paštu. Taip pat apklausa žodžiu atliekama, kuomet yra vadovaujamasi viešai skelbiama 
informacija, kai perkančioji organizacija įsitikina jos aktualumu.“. 

1.2. 17 punktą išdėstau taip: 
„17. 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 58 000 eurų (be pridėtinės vertės 

mokesčio), o darbų pirkimo vertė mažesnė kaip 145 000 eurų (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 58 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), o 
perkant darbus – ne didesnė kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo vertės ir 
mažesnė kaip 145 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio).“ 

1.3. 32 punktą išdėstau taip: 
„32. Neskelbiant apie pirkimą ir neteikiant informacinio pranešimo perkamos prekės, 

paslaugos ir darbai, kai: 
32.1. pirkimas, apie kurį buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų; 
32.2. dėl įvykių, kurių Centras negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų 

prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo 
Centro neveikimo; 

32.3. atliekami mažos vertės pirkimai, jeigu numatomos sudaryti prekių ar paslaugų 
sutarties vertė be PVM neviršija 30 000 Eur arba darbų sutarties vertė be PVM neviršija 
45 000 Eur; 
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32.4. kai Centras pagal ankstesnę sutartį iš tam tikro tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir 
nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis 
ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių 
ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su 
ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes Centrui įsigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar 
paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių 
nuostolių. Jeigu papildomai perkamų prekių ar paslaugų kaina viršija 30 procentų ankstesnės 
pirkimų kainos, turi būti atliekama ekspertizė dėl papildomai perkamų prekių ar paslaugų techninių 
charakteristikų suderinamumo; 

32.5. prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas; 
32.6. perkamos prekės gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studijų ar techninio 

tobulinimo tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengti mokslo ar tobulinimo išlaidų; 
32.7. prekių biržoje perkamos kotiruojamos prekės; 
32.8. perkami muziejų eksponatai, archyvų ir bibliotekų dokumentai, prenumeruojami 

laikraščiai ir žurnalai; 
32.9. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų ar 

restruktūrizuojamų ūkio subjektų; 
32.10. prekės perkamos iš valstybės rezervo; 
32.11. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų 

(informacinėmis) bazėmis; 
32.12. perkamos teisėjų, prokurorų, profesinės karo tarnybos karių, perkančiosios 

organizacijos valstybės tarnautojų ir (ar) pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų mokymo 
paslaugos; 

32.13. perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo 
paslaugos, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės 
aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugos; 

32.14. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato 
Lietuvos Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos.“ 

1.4. 33.1 punktą išdėstau taip: 
„33.1. atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo 

dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos 
kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus 
pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos 
reikalavimus. Informacinio pranešimo galima neteikti atliekant mažos vertės pirkimus;“; 

1.5. 81.2 punktą išdėstau taip:   
„81.2.  tikrina, ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Jeigu 

tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu 
teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės 
veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ar jų nepateikė, Centras 
privalo prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos nustatytą protingą 
terminą, kuris, išskyrus mažos vertės pirkimus, negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo 
prašymo išsiuntimo iš Centro dienos;“; 

1.6. 83.4 punktą išdėstau taip: 
„83.4. tiekėjas per Centro nustatytą terminą, kaip nurodyta 81.2 punkte, nepatikslino, 

nepapildė ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: 
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tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties, pasiūlymo 
galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento;“; 

1.7. 87 punktą ir išdėstau taip: 
„87. Centras tiekėjams, išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė mažesnė 

kaip 3 000 Eur (be PVM), nedelsdamas (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) raštu praneša apie 
priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, pateikia VPĮ 41 straipsnio 2 
dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, 
santrauką ir nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą. Centras 
taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar 
preliminariosios sutarties, pradėti pirkimą iš naujo.“; 

1.8. 92.3 punktą ir išdėstau taip: 
„92.3. supaprastintų pirkimų atveju pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3 000 Eur (be 

PVM) arba kai pirkimo sutartis sudaroma atliekant mažos vertės pirkimą.“; 
1.9. 96 punktą ir išdėstau taip: 
„96. Pirkimo sutartis sudaroma raštu, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis gali būti 

sudaroma žodžiu. Sutartis gali būti žodinės formos, kai atliekami supaprastinti pirkimai, kurių vertė 
yra mažesnė kaip 3 000 Eur (be PVM).“; 

1.10. 98 punktą ir išdėstau taip: 
„98. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus 

tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti VPĮ 3 straipsnyje nustatyti principai 
bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos 
sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintą pirkimą 
sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 Eur (be PVM) arba kai pirkimo sutartis sudaryta 
atlikus mažos vertės pirkimą.“  

1.11. 131.5 punktą išdėstau taip: 
„131.5. sutarties vertė perkant prekes ar paslaugas neviršija 3 000 Eur (be PVM), darbus – 

15 000 Eur (be PVM);“; 
1.12. 133.1 punktą išdėstau taip: 
„133.1. pirkimo sutarties vertė neviršija 30 000 Eur (be PVM);“. 
 
2. Papildau Taisykles: 
2.1. 681 punktu ir išdėstau jį taip: 
„681. Tiekėjas pasiūlyme privalo nurodyti kokia pasiūlyme esanti informacija yra 

konfidenciali. Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia pasiūlymo kopiją su pašalinta (užtušuota) 
konfidencialia informacija, kurią perkančioji organizacija, vykdydama VPĮ 18 straipsnio 11 dalyje 
numatyta įpareigojimą, tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu viešąjį pirkimą, paskelbia CVP IS. 
Tiekėjui nepateikus pasiūlymo kopijos su pašalinta (užtušuota) konfidencialia informacija 
perkančiajai organizacijai pakartotinai paprašius, perkančioji organizacija paskelbia tiekėjo 
pasiūlymą laikydama, kad konfidencialios informacijos joje nėra. Pasiūlyme nurodyta prekių, 
paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija.“; 

2.2. 1041 punktu ir išdėstau jį taip: 
„1041. Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir 

pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės 
aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti 
tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi 
paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Šis reikalavimas netaikomas 
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pirkimams, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, taip pat laimėjusio dalyvio pasiūlymo ar pirkimo 
sutarties dalims, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu paskelbtos informacijos atgaminti ar 
perskaityti. Tokiu atveju perkančioji organizacija turi sudaryti galimybę susipažinti su 
nepaskelbtomis laimėjusio dalyvio pasiūlymo ar pirkimo sutarties dalimis.“ 

 
 

Laikinai einanti direktoriaus pareigas     Nora Skaburskienė 
   

 
 
 


