
 

 

 

1. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mažos vertės viešųjų 

pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2012 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 2-160 „Dėl Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir 

saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo“ (kartu su vėlesniais pakeitimais): 

1.1. Išdėstau 6 punktą taip: 

,,6. Mažos vertės pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir 

skaidrumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų bei Viešųjų pirkimų gynybos ir 

saugumo srityje įstatymo I skyriuje, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 45 straipsnių, 46 straipsnio 5, 6, 8 

dalyse, 50 straipsnio 4, 5, 6 ir 8 dalyse, IV skyriuje ir šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.“  

1.2. Išdėstau 11 punktą taip: 

,,11. Jei pirkimo procedūrų metu nebus naudojama ar sukuriama įslaptinta informacija, 

pirkimas gali būti vykdomas naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – 

CVP IS) priemonėmis. CVP IS priemonėmis atliktu pirkimu laikomas toks pirkimas, kurio metu 

CVP IS sukuriamas pirkimas, pateikiamas skelbimas apie pirkimą (neskelbiamų pirkimų atveju – 

kvietimas), kiti pirkimo dokumentai ir priimami tiekėjų pasiūlymai.“ 

1.3. Išdėstau 61 punktą taip: 

,,61. Komisija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus 

įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji pranešime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose: 

61.1. Privalo nustatyti, kad nebus kviečiami teikti pasiūlymus tiekėjai, kurių padėtis 

atitinka bent vieną iš Viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje 

nurodytų sąlygų. 
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61.2. Turi teisę: 

61.2.1. Pasirinkti Viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 33 straipsnio 2 

dalyje nurodytas sąlygas ir nustatyti, kada tiekėjų pateiktos paraiškos ir pasiūlymai bus atmetami. 

61.2.2. Pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga 

pirkimo sutarčiai įvykdyti, ir šią teisę įrodytų Viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 

34 straipsnyje nurodytais būdais. 

61.2.3. Nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių ekonominės ir finansinės būklės, 

techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų 

pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. 

Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai ir juos patvirtinantys dokumentai nustatomi vadovaujantis 

Viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 35, 36, 37 straipsnių nuostatomis. 

61.2.4. Nustatyti kandidatų ar dalyvių ekonominės ir finansinės būklės bei techninio 

profesinio pajėgumo vertinimo taisykles ir kriterijus, kuriais vadovaujantis bus atrenkami 

kandidatai, kai Komisija riboja dalyvių skaičių mažos vertės riboto konkurso atveju. 

61.2.5. Reikalauti, kad kandidatas ar dalyvis pateiktų nepriklausomos sertifikavimo 

įstaigos išduotus sertifikatus, patvirtinančius jo taikomos kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos 

apsaugos vadybos sistemos atitiktį standartams. 

61.2.6. Su įslaptinta informacija susijusių pirkimų atvejais nustatyti, kad nebus kviečiami 

teikti pasiūlymus kandidatai ar dalyviai, kurie yra registruoti ir veikia valstybėse, su kuriomis 

Lietuvos Respublika nėra sudariusi dvišalių sutarčių dėl abipusės informacijos apsaugos, išskyrus 

Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 4 straipsnyje nustatytus atvejus, taip pat kandidatai, kurie 

neturi Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatyto įmonės patikimumo pažymėjimo, 

suteikiančio teisę susipažinti ir dirbti su atitinkama slaptumo žyma žymima informacija.“ 

1.4. Išdėstau 98.3 punktą taip: 

,,98.3. Dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo pripažintas geriausiu, nurodomos laimėjusio 

pasiūlymo charakteristikos ir santykiniai pranašumai, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas 

geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimai.“ 

2. P  a  v  e  d  u  paskelbti šį įsakymą: 

2.1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) Administravimo 

valdybos Pirkimų poskyriui – Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. 

2.2. STT Administravimo valdybos Bendrajam skyriui – Teisės aktų registre. 

2.3. STT Viešųjų ryšių skyriui – STT interneto svetainėje. 
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