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"VIESOSIOS ĮSTAIGOS
VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS

DIREKTORIAUS 2014-12-22 ĮSAKYMO NR. VI-252 "DĖL VŠĮ VILNIAUS MIESTO
KLINIKINĖS LIGONINĖS DIREKTORIAUS 2013 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR.
VI-168 "DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS
DIREKTORIAUS 2012-01-09 ĮSAKYMO "DĖL SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ

TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO" PAKEITIMO

2015 m.liepos 17 d. Nr.VI-135
Vilnius

Atsiželgdamas į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. 1-1491 (Žin., 1996,
Nr.84-2000; 2006, Nr. 4-102) pakeitimus ir vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio
2 dalimi, pak e i čiu Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės direktoriaus
2014 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. V1-252 "Dėl VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės
direktoriaus 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V1-168 "Dėl viešosios įstaigos Vilniaus miesto
klinikinės ligoninės direktoriaus 2012-01-09 įsakymo "Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių
patvirtinimo" pakeitimo":

1. pak e i čiu Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės direktoriaus
2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. Vl-252 "Dėl VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės
direktoriaus 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V 1-168 "Dėl viešosios įstaigos Vilniaus miesto
klinikinės ligoninės direktoriaus 2012-01-09 įsakymo "Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių
patvirtinimo" pakeitimo" patvirtintų viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės
supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 22.10. punktą ir i š dės tau jį taip:

,,22.10. Visi kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams yra laisvai pasirenkami, išskyrus
Taisyklių 23.1. punkte nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, kuriuos Perkančioji organizacija
privalo taikyti visais atvejais, kai tiekėjų kvalifikacija yra tikrinama. Taisyklių 23.1. punkte
nurodytų kvalifikacinių reikalavimų neprivaloma taikyti mažos vertės pirk.imų atveju.";

2. pak e i čiu Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės direktoriaus
2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V 1-252 "Dėl VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės
direktoriaus 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V 1-168 ,Dėl viešosios įstaigos Vilniaus miesto
klinikinės ligoninės direktoriaus 2012-01-09 įsakymo "Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių
patvirtinimo" pakeitimo" patvirtintų viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės
supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 23. punktą "Sąlygos, draudžiančios ir ribojančios tiekėjų
dalyvavimą pirkime:" ir iš dės tau jį taip:

,,23. Sąlygos, draudžiančios ir ribojančios tiekėjų dalyvavimą pirkime:
23.1. Perkančioji organizacija atmeta paraiškas ir pasiūlymus, jeigu tiekėjas:
23.1.1. fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos

tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo
apskaitos dokumentus, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba dėl tiekėjo (juridinio asmens)
per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už
dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą,
tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos
panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą,
neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito
dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu
įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių tiekėjų yra priimtas ir įsiteisėjęs



apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2004/181EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos
derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus
nusikaltimus;

23.1.2 fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą
juridinio asmens dalyvių susirinkime, turi neišnykusi ar nepanaikintą teistumą už nusikalstamą
bankrotą·

23.2. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti, kad paraiška ar
pasiūlymas atmetami, jeigu:

23.2.1. tiekėjas yra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais yra sudaręs taikos sutarti
(tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus,
o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs
savo veiklą arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, istatymus yra tokia pati ar panaši;

23.2.2. tiekėjui iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas
ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba
jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;

23.2.3. fizinis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba juridinis asmuo, dėl
kurio per pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas
veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei
nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems
interesams, išskyrus Taisyklių 23.1.1. punkte išvardytas veikas;

23.2.4. tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kuri perkančioji organizacija gali
įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka "rimtas profesinis
pažeidimas" suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo
nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip
konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kuri
tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis
asmuo, - ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo
kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime
dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu
nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją
įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo,
kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra
pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto
įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo
sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

23.2.5. tiekėjas apie atitiktį nustatytiems reikalavimams yra pateikęs melagingą
informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

23.2.6. fizinis asmuo yra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą, jeigu nuo
administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai, arba tiekėjas, kuris yra
juridinis asmuo, yra baustas už leidimą dirbti nelegaliai trečiųjų šalių piliečiams, jeigu nuo
nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai;

23.2.7. fizinis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba tiekėjui, kuris yra
juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už
Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbą;

23.2.8. tiekėjas nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio
draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji
organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių,
įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra
mažesnė kaip 50 eurų.

23.3. Perkančioji organizacija, pirkimo dokumentuose reikalaudama, kad tiekėjas įrodytų
jog Taisyklių 23.1.1., 23.1.2., 23.2.1. - 23.2.3., 23.2.7 ir 23.2.8. punktuos~ nurodytų aplinky.bių
nėra, kaip pakankamą įrodymą priima teismo, valstybės įmonės RegIStrų centro ar kItos



kompetentingos institucijos dokumentą. Tiekėjas nurodytoms aplinkybėms įrodyti gali pateikti
valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą
dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Perkančioji
organizacija negali reikalauti dokumentų ir informacijos, kurie perkančiajai organizacijai pagal
Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą yra neatlygintinai prieinami
Lietuvos Respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse
sistemose.

23.4. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo tinkamumo, ji turi teisę
kreiptis Į kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją. Jeigu reikalinga
informacija yra susijusi su tiekėju iš kitos valstybės narės negu perkančioji organizacija, ji gali
kreiptis į atitinkamas tos valstybės narės kompetentingas institucijas.

23.5. Jeigu tiekėjas negali pateikti Taisyklių 23.3. punkte nurodytų dokumentų, nes
atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima
Taisyklių 23.1.1., 23.1.2., 23.2.1. - 23.2.3.,23.2.7 ir 23.2.8. punktuose nurodytų atvejų, jie gali būti
pakeisti priesaikos deklaracija arba šalyse, kuriose ji netaikoma, - oficialia tiekėjo deklaracija, kurią
jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba
kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai savo kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios jis
atvyko, o Taisyklių 23.2.1. punkte nurodytais atvejais, kai tiekėjas su kreditoriais nėra sudaręs
taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs veiklos, Taisyklių 23.2.2. punkte nurodytu atveju, kai
nesiekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, ir Taisyklių 23.2.4. ir
23.2.6. punktuose nurodytais atvejais - ir laisvos formos tiekėjo deklaracija."

Direktorius Henrikas Ulevičius


