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DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKO 2015 M. KOVO 10 D. ĮSAKYMO 
NR. V 2015/(1.7-260402)-02-49 "DĖL LIETUVOS BANKO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ 

PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO 

2015 m. birželio 29 d. Nr.V 2015/(1.7-260402)-02-123 
Vilnius 

P a k e i č i u Lietuvos banko valdybos pirmininko 2015 m. kovo 1 O d. įsakymu 

Nr. V 2015/(1.7-260402)-02-49 "Dėl Lietuvos banko supaprastintų viešųjų pirkimo taisyklių 

patvirtinimo" patvirtintas Lietuvos banko supaprastintų viešųjų pirkimo taisykles: 
1. Pakeičiu 12 punktą ir jj išdėstau taip: 
"12. Lietuvos banko valdybos pirmininkas gali priimti sprendimą pavesti pirkimų 

organizatoriui organizuoti ir vykdyti supaprastintus pirkimus, išskyrus pirkimus, vykdomus 
siekiant nustatyti geriausią planą arba projektą (paprastai tai teritorijų planavimo, architektūros, 
inžinerijos, duomenų apdorojimo, meniniu ar kultūriniu požiūriu sudėtingo arba panašaus 
pobūdžio pirkimai), kai prekių, paslaugų ir darbų vertė neviršija nustatytos tarptautinio pirkimo 
vertės ribos. Įvykdęs toki pirkimą pirkimų organizatorius privalo per 3 darbo dienas nuo pirkimo 
sutarties sudarymo (abiejų šalių pasirašymo) dienos Nestruktūrizuotų duomenų saugyklos ir 
grupinio darbo sistemos (toliau - NDS ir GD sistema) priemonėmis pateikti Organizacijos 
tarnybos Viešųjų pirkimų skyriui (toliau - VPS) kiekvieno pirkimo duomenis: laimėjusio tiekėjo 
pasiūlymą ir sudarytą pirkimo sutartį." 

2. Pakeičiu 16 punktą ir ji išdėstau taip: 
"16. Komisija arba pirkimų organizatorius, vykdydami Taisyklių XI-XIII ir XV 

skyriuose aprašytus skelbiamus supaprastintus pirkimus: 
16.1. skelbia CVP IS ir Lietuvos banko tinklalapyje apie kiekvieną supaprastintą pirkimą, 

iš anksto skelbia šių pirkimų techninių specifikacijų projektus; 
16.2. sudarę pirkimo sutarti ar preliminariąją sutarti dėl Viešųjų pirkimų istatymo 2 

priedėlio B paslaugų sąraše nurodytų paslaugų, kai pirkimo vertė yra ne mažesnė, negu yra 
nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, ne vėliau kaip per 48 dienas po pirkimo sutarties ar 
preliminariosios sutarties sudarymo pateikia skelbimą apie sudarytą pirkimo ar preliminariąją 
sutarti Viešųjų pirkimų tarnybai jos nustatyta tvarka. Skelbime Lietuvos bankas nurodo ar sutinka, 
kad šis skelbimas būtų paskelbtas; 

16.3. nedelsdami, tačiau ne anksčiau negu skelbimas bus paskelbtas CVP IS, Lietuvos 
banko tinklalapyje ir leidinio "Valstybės žinios" priede "Informaciniai pranešimai" informuoja 
apie pradedamą bet kuri pirkimą, taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą 
pirkimo sutartį; 

16.4. teikia Viešųjų pirkimų tarnybai pirkimo procedūrų, ivykdytos arba nutrauktos 
pirkimo sutarties ataskaitas; 

16.5. ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo 
CVP IS paskelbia laimėj usio tiekėjo 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. Ši informacija 
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neskelbiama, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, taip pat kai laimėjusia tiekėjo pasiūlymo arba 
pirkimo sutarties dalių informacijos atkurti arba perskaityti nėra techninių galimybių." 

3. Pakeičiu 45 punktą ir ji išdėstau taip: 
"45. Siekiant isitikinti, ar tiekėjas bus pajėgus ivykdyti pirkimo sutarti, vadovaujantis 

Viešųjų pirkimų istatymo 32-38 straipsnių nuostatomis ir atsižvelgiant i Tiekėjų kvalifikacijos 
vertinimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. isakymu Nr. 1 S- 100 "Dėl Tiekėjų 
kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo", taip pat atsižvelgiant i Viešųjų 
pirkimų tarnybos direktoriaus 201 O m. balandžio 15 d. isakymą Nr. 1 S-54 "Dėl atvejų, kada vietoj 
kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjų pateikti jos 
nustatytos formos pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties 
deklaraciją, nustatymo", pirkimo dokumentuose nustatomi tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir 
tikrinama tiekėjų kvalifikacija. Komisija ir pirkimo organizatorius iš oficialiame sąraše iregistruoto 
tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus pripažintas geriausiu, papildomai pareikalauja 
pateikti pažymas apie socialinio draudimo ar mokesčių imokas. Komisija ir pirkimo organizatorius 
negali reikalauti dokumentų arba informacijos, irodančių, kad nėra Viešųjų pirkimų istatymo 33 
straipsnyje nurodytų aplinkybių, kurie perkančiajai organizacijai pagal Lietuvos Respublikos 
valstybės informacinių išteklių valdymo istatymą yra neatlygintinai prieinami Lietuvos 
Respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose." 

4. Pakeičiu 47 punktą ir ji išdėstau taip: 
"47. Jeigu Komisija ir pirkimų organizatorius tikrina tiekėjų kvalifikaciją, visais atvejais 

privalo patikrinti, ar nėra Viešųjų pirkimų istatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose 
nustatytų sąlygų. Visi kiti kvalifikacijos reikalavimai gali būti laisvai pasirenkami." 

5. Pakeičiu 50 punktą ir ji išdėstau taip: 
"50. Vokus su pasiūlymais atplėšia, pasiūlymus nagrinėja ir vertina supaprastintą pirkimą 

vykdanti Komisija arba pirkimų organizatorius." 
6. Pakeičiu 51 punktą ir ji išdėstau taip: 
"51. Jeigu pirkimą vykdo komisija, vokai su pasiūlymais atplėšiami Komisijos posėdyje, 

o jeigu pirkimą vykdo pirkimų organizatorius, jis vokus atplėšia asmeniškai. Vokų atplėšimo 
procedūra vyksta pirkimo dokumentuose nurodytoje vietoje, prasideda nurodytą dieną, valandą ir 
minutę. Pirmas susipažinimas su elektroninėmis priemonėms gautais pasiūlymais prilyginamas 
vokų atplėšimui. Vokų atplėšimo diena ir valanda turi sutapti su pasiūlymų pateikimo termino 
pabaiga. Nustatytu laiku turi būti atplėšti visi vokai su pasiūlymais, gauti nepasibaigus jų 
pateikimo terminui. Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę 
tiekėjai arba jų atstovai, kai buvo skelbtas supaprastintas atviras arba supaprastintas ribotas 
konkursas, tačiau kai pasiūlymus supaprastintam pirkimui, skelbtam vienu iš šių būdų, leidžiama 
pateikti vien tik CVP IS priemonėmis, tiekėjų atstovai i vokų atvėrimo posėdi (etapą) nekviečiami, 
o su vokų atvėrimo metu skelbtina informacija supažindinami CVP IS priemonėmis." 

7. Pakeičiu 52 punktą ir ji išdėstau taip: 
"52. Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausia 

pasiūlymo vertinimo kriterijų, vokai su pasiūlymais (išskyrus derybų atveji) turi būti atplėšiami 
dviejuose Komisijos posėdžiuose, o jeigu pirkimą vykdo pirkimų organizatorius - dviem etapais. 
Pirmame posėdyje (etape) atplėšiami tik tie vokai, kuriuose pateikti techniniai pasiūlymo 

duomenys ir kita informacija bei dokumentai, antrame posėdyje arba etape - vokai, kuriuose 
nurodytos kainos. Antras posėdis (etapas) gali ivykti tik tada, kai Komisija arba pirkimų 
organizatorius patikrina, ar tiekėjų kvalifikacija ir pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys atitinka 
pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, pagal pirkimo dokumentuose nustatytus 
reikalavimus ivertina pasiūlymų techninius duomenis ir apie šio patikrinimo ir ivertinimo 
rezultatus Komisija arba pirkimų organizatorius raštu informuoja visus pasiūlymus pateikusius 
tiekėjus, kartu nurodydami antro vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros posėdžio (etapo) laiką 
ir vietą. Jeigu Komisija arba pirkimų organizatorius, patikrinę ir ivertinę pirmame voke tiekėjo 
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pateiktus duomenis, atmeta jo pasiūlymą, neatplėštas vokas su pasiūlyta kaina saugomas kartu su 
kitais tiekėjo pateiktais dokumentais ne trumpiau kaip 10 metų po pirkimo pabaigos." 

8. Pakeičiu 53 punktą ir ji išdėstau taip: 
"53. Atplėšus voką, pasiūlymo paskutinio lapo antrojoje pusėje pasirašo posėdyje 

dalyvaujantys Komisijos nariai arba pirkimų organizatorius. Ši nuostata netaikoma, kai pasiūlymas 
perduodamas elektroninėmis priemonėmis." 

9. Pakeičiu 57 punktą ir ji išdėstau taip: 
"57. Vokų su pasiūlymais atplėšimo metu Komisija arba pirkimų organizatorius turi leisti 

posėdyje (etape) dalyvaujantiems suinteresuotiems tiekėjams arba jų igaliotiems atstovams viešai 
ištaisyti pastebėtus jų pasiūlymo susiuvimo ar iforminimo trūkumus, kuriuos imanoma ištaisyti 
posėdžio (etapo) metu." 

I O. Pakeičiu 58 punktą ir ji išdėstau taip: 
"58. Apie vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrų metu paskelbtą informaciją (kai 

vykdomas pirkimas be derybų) raštu pranešama ir vokų atplėšimo procedūroje nedalyvaujantiems 
pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, jeigu jie to pageidauja. Kiekvienas vokų atplėšimo 

procedūroje dalyvaujantis tiekėjas arba jo atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai 
perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia informacija Komisija arba pirkimų 

organizatorius negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos." 
I I. Pakeičiu 60.3 papunkti ir ji išdėstau taip: 
"60.3. radę pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti tiekėjų 

per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su 
pasiūlymais atplėšimo posėdžio (etapo) metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas 
aritmetines klaidas tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudėtinių dalių arba papildyti kainą 
naujomis dalimis. Jei tiekėjas per Komisijos arba pirkimų organizatoriaus nurodytą terminą 
neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas laikomas neatitinkančiu 
pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;" 

12. Pakeičiu 61 punktą ir ji išdėstau taip: 
"61. Iškilus klausimų dėl pasiūlymų turinio, Komisija ir pirkimų organizatorius gali 

prašyti, kad tiekėjai pateiktų paaiškinimus nekeisdarni pasiūlymo. Prireikus tiekėjai arba jų 
atstovai gali būti kviečiami i Komisijos posėdi arba susitikimą su pirkimų organizatoriumi, iš 
anksto raštu pranešus, i kokius klausimus jie turės atsakyti." 

13. Pakeičiu 70 punktą ir ji išdėstau taip: 
"70. Kai Komisija arba pirkimų organizatorius skelbia CVP IS informacini pranešimą 

apie ivykdytą neskelbiamą pirkimą, pirkimo sutartis gali būti sudaroma ne anksčiau kaip po 5 
darbo dienų nuo informacinio pranešimo paskelbimo dienos. Kai Komisija arba pirkimų 
organizatorius Europos Sąjungos oficialiame leidinyje paskelbia pranešimą dėl savanoriško ex 
ante skaidrumo, pirkimo sutartis gali būti sudaroma ne anksčiau kaip po 1 O dienų nuo šio 
pranešimo paskelbimo dienos." 

14. Pakeičiu 86 punktą ir ji išdėstau taip: 
"86. Lietuvos bankas privalo isigyti prekes, paslaugas ir darbus iš CPO elektroninio 

katalogo CPO.ltTM (toliau- elektroninis katalogas), kai elektroniniame kataloge siūlomos prekės, 
paslaugos arba darbai atitinka Lietuvos banko poreikius ir Lietuvos bankas negali jų isigyti 
efektyvesniu būdu ir racionaliai naudodamas tam skirtas lėšas. Komisija arba pirkimų 
organizatorius privalo motyvuoti savo sprendimą nevykdyti elektroniniame kataloge siūlomų 
prekių, paslaugų arba darbų pirkimo ir saugoti tai patvirtinanti dokumentą kartu su kitais pirkimo 
dokumentais Viešųjų pirkimų istatymo 2 I straipsnyje nustatyta tvarka." 

15. Pakeičiu 88 punktą ir ji išdėstau taip: 
"88. Vykdydami supaprastintus pirkimus Komisija arba pirkimų organizatorius, 

vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų istatymo II skyriaus septinto skirsnio nuostatomis, taip pat gali 
taikyti elektronines procedūras - elektronini aukcioną ir dinaminę pirkimų sistemą. Komisija arba 
pirkimų organizatorius elektronini aukcioną gali taikyti vykdydami supaprastintą pirkimą 
supaprastinto atviro konkurso, supaprastinto riboto konkurso, apklausos būdais. Elektroninis 
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aukcionas taip pat gali būti taikomas atnaujinant varžymąsi tarp preliminariosios sutarties šalių, kai 
preliminarioji sutartis sudaryta su keliais tiekėjais, arba sudarant pirkimo sutartį pagal dinaminę 
pirkimo sistemą." 

16. Pakeičiu 93 punktą ir jį išdėstau taip: 
"93. Komisija arba pirkimų organizatorius supaprastintą ribotą konkursą vykdo etapais: 
93.1. Viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklėse nustatyta tvarka skelbia apie supaprastintą 

pirkimą ir, remdamiesi paskelbtais kvalifikacijos kriterijais, atrenka tuos tiekėjus, kurie bus 
kviečiami pateikti pasiūlymus; 

93.2. vadovaudamiesi pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis nagrinėja, vertina ir 
palygina pakviestų tiekėjų pateiktus pasiūlymus." 

17. Pakeičiu 94 punktą ir jį išdėstau taip: 
"94. Supaprastintame ribotame konkurse derybos tarp Komisijos arba pirkimų 

organizatoriaus ir tiekėjų draudžiamos." 
18. Pakeičiu 97 punktą ir jį išdėstau taip: 
"97. Komisija arba pirkimų organizatorius skelbime apie supaprastintą pirkimą nustato, 

kiek mažiausiai tiekėjų bus pakviesta pateikti pasiūlymus ir kokie yra tiekėjų kvalifikacinės 
atrankos kriterijai ir tvarka. Kviečiamų tiekėjų skaičius negali būti mažesnis kaip 3." 

19. Pakeičiu 98 punktą ir jį išdėstau taip: 
"98. Komisija arba pirkimų organizatorius, nustatydami atrenkamų tiekėjų skaičių, 

kvalifikacinės atrankos kriterijus ir tvarką, privalo laikytis šių reikalavimų: 
98.1. turi būti užtikrinta reali konkurencija, kvalifikacinės atrankos kriterijai turi būti 

tikslūs, aiškūs ir nediskriminuojantys; 
98.2. kvalifikacinės atrankos kriterijai turi būti nustatyti Viešųjų pirkimų įstatymo 35-38 

straipsnių pagrindu." 
20. Pakeičiu 99 punktą ir jį išdėstau taip: 
"99. Kvalifikacinė atranka turi būti atliekama tik iš tų tiekėjų, kurie atitinka Komisijos 

arba pirkimų organizatoriaus nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus." 
21. Pakeičiu 100 punktą ir jį išdėstau taip: 
"100. Pateikti pasiūlymus turi būti pakviesta ne mažiau tiekėjų, negu Komisijos arba 

pirkimų organizatoriaus nustatytas mažiausias kviečiamų tiekėjų skaičius. Jeigu minimalius 
kvalifikacijos reikalavimus atitinka mažiau tiekėjų, negu nustatytas mažiausias kviečiamų tiekėjų 
skaičius, Komisija arba pirkimų organizatorius pateikti pasiūlymus kviečia visus tiekėjus, kurie 
atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus." 

22. Pakeičiu !OI punktą ir jį išdėstau taip: 
"!OI. Konkurso metu Komisija arba pirkimų organizatorius negali kviesti dalyvauti 

pirkime kitų, paraiškų nepateikusių tiekėjų, kurie neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų." 
23. Pakeičiu 105.4 papunktį ir jį išdėstau taip: 
"105.4. mažiausias skelbime apie supaprastintą pirkimą nurodomas tiekėjų, kurie bus 

kviečiami derėtis, skaičius negali būti mažesnis kaip 3. Pateikti pasiūlymus turi būti pakviesta ne 
mažiau tiekėjų, negu Komisijos arba pirkimų organizatoriaus nustatytas mažiausias kviečiamų 
tiekėjų skaičius. Jeigu minimalius kvalifikacijos reikalavimus atitinka mažiau tiekėjų, negu 
nustatytas mažiausias kviečiamų tiekėjų skaičius, Komisija arba pirkimų organizatorius kviečia 
visus tiekėjus, kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Pirkimo metu 
Komisija arba pirkimų organizatorius negali kviesti dalyvauti pirkime kitų, paraiškų nepateikusių 
tiekėjų, kurie neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų." 

24. Pakeičiu 107 punktą ir jį išdėstau taip: 
"1 07. Komisija arba pirkimų organizatorius derybas vykdo tokiais etapais: 
107.1. tiekėjai prašomi pateikti pasiūlymus iki skelbime nurodyto termino pabaigos. Kai 

ribojamas tiekėjų skaičius, pirminius pasiūlymus iki pirkimo dokumentuose nustatyto termino 
kviečiami pateikti kvalifikacinės atrankos metu atrinkti tiekėjai; 
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107.2. Komisija arba pirkimų organizatorius susipažjsta su pirminiais pasiūlymais ir 
minimalius kvalifikacijos reikalavimus atitinkančius tiekėjus (kai vykdoma kvalifikacinė atranka, 
-visus pirminius pasiūlymus pateikusius tiekėjus) kviečia derėtis; 

107.3. su kiekvienu tiekėju atskirai deramasi dėl pasiūlymo sąlygų siekiant geriausio 
rezultato. Derybų rezultatas fiksuojamas derybų protokole ir jame nurodytos kainos arba kitos 
pasiūlymo sąlygos, dėl kurių susiderėta, laikomos galutiniu pasiūlymu; 

I 07 .4. vadovaujantis pirkimo dokumentuose nustatyta pasiūlymų vertinimo tvarka ir 
kriterijais, pagal derybų rezultatus, užfiksuotus pasiūlymuose ir derybų protokoluose, nustatomas 
geriausias pasiūlymas." 

25. Pakeičiu 108.1 papunkti ir ji išdėstau taip: 
"I 08.1. treti esi ems asmenims Komisija arba pirkimų organizatorius negali atskleisti 

jokios iš tiekėjo gautos informacijos be jo sutikimo, taip pat tiekėjas negali būti informuojamas 
apie susitarimus, pasiektus su kitais tiekėjais;". 

26. Pakeičiu I 08.2 papunkti ir ji išdėstau taip: 
"108.2. visiems tiekėjams turi būti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamas vienodos 

galimybės ir pateikiama vienoda informacija; teikdami informaciją Komisija arba pirkimų 
organizatorius neturi diskriminuoti vienų tiekėjų kitų naudai;". 

27. Pakeičiu 113 punktą ir ji išdėstau taip: 
"113. Kai apklausa atliekama po pirkimo, apie kurj buvo skelbta, tačiau v1s1 gauti 

pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės, Lietuvos 
bankui nepriimtinos kainos, pirkime dalyvauti kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, 

atitinkantys Komisijos arba pirkimų organizatoriaus nustatytus minimalius kvalifikacijos 
reikalavimus. Apklausos vykdymo metu pirkimo dokumentų sąlygos negali būti keičiamos." 

Valdybos narys, 
pavaduojantis Valdybos pirmininką Marius Jurgilas 


