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2016 m. balandžio       d. Nr. 40-V-
Šiauliai

Vadovaudamasis  Prekių,  paslaugų  ir  darbų  viešųjų  pirkimų  planavimo,  organizavimo,
atlikimo bei atskaitomybės taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016
m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 5-V-195 „Dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo“,

p a k e i č i u  Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato supaprastintų viešųjų
pirkimų taisykles, patvirtintas Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2014
m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 40-V-58: 

1.   1 punktą išdėstau taip:
„1.  Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Perkančioji organizacija

arba  Šiaulių  aps.  VPK)  supaprastintų  viešųjų  pirkimų  taisyklės  (toliau –  Taisyklės)  nustato
supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo Perkančiojoje organizacijoje tvarką (toliau – pirkimas (-ai);
pirkimų procedūros),  šių  pirkimų subjektų teises,  pareigas ir  atsakomybę bei  ginčų dėl  pirkimų
sprendimo tvarką.“;

2.   5.10 papunktį išdėstau taip:
„5.10. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos nustatytos Viešųjų pirkimų įstatyme.“;
3.  11.1 papunktį išdėstau taip:
„11.1.  Perkančioji  organizacija,  atlikdama  supaprastintus  pirkimus,  ne  mažiau  kaip

5 procentus visų supaprastintų pirkimų vertės pirkimų privalo atlikti iš neįgaliųjų socialinių įmonių,
socialinių įmonių, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, atliekančių arešto,
terminuoto  laisvės  atėmimo  ir  laisvės  atėmimo  iki  gyvos  galvos  bausmes,  arba  įmonių,  kurių
dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip
50 procentų pacientų, jų pagamintoms prekėms, teikiamoms paslaugoms ar atliekamiems darbams
pirkti  arba  atlikti  pagal  remiamų asmenų,  kurių  dauguma yra  neįgalieji,  įdarbinimo programas,
išskyrus atvejus, kai Perkančiajai organizacijai reikiamų prekių šios įstaigos ir įmonės negamina,
paslaugų neteikia ar darbų neatlieka. Už šio reikalavimo įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę yra
atsakingas Šiaulių aps. VPK Aptarnavimo skyrius;“;

4.  22 punktą išdėstau taip:
„22.  Siekiant  įsitikinti,  ar  tiekėjas  bus  pajėgus  įvykdyti  pirkimo  sutarties  sąlygas,

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 32–38 straipsnių nuostatomis ir atsižvelgiant į kitų teisės
aktų nuostatas pirkimų dokumentuose nustatomi tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir atliekamas
tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas.“;

5.  26 punktą išdėstau taip:
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„26.  Atliekant  pirkimus,  išskyrus  mažos  vertės,  techninė  specifikacija  rengiama
vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio nuostatomis. Rengiant techninę specifikaciją
mažos  vertės  pirkimams,  gali  būti  nesivadovaujama  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  25  straipsnio
nuostatomis, tačiau turi būti užtikrintas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nurodytų principų
laikymasis.“;

6.  49.1 papunktį išdėstau taip:
„49.1. tiekėjų apklausos būdu gali būti vykdomi mažos vertės pirkimai numatyti Taisyklių

5.1.4 papunktyje ir supaprastinti pirkimai Taisyklių 19.2 papunktyje numatytais atvejais;“;
7.   49.15 papunktį išdėstau taip:
„49.15.  tuo  atveju,  kai  mažos  vertės  pirkimą  tiekėjų  apklausos  būdu  atlieka  Pirkimo

organizatorius,  atliktos  pirkimo procedūros,  prieš  sudarant  rašytinę  ar  žodinę  sutartį  su  viešojo
pirkimo laimėtoju, yra aprašomos tiekėjų apklausos pažymoje (priedas), o tiekėjų apklausos pažymą
pasirašo Perkančiosios organizacijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, pirkimo organizatorius. Pirkimo
procedūros tiekėjų apklausos pažymoje gali būti neaprašomos tuo atveju, kai pirkimas iki 500 EUR
(be PVM) tiekėjų apklausos būdu buvo vykdytas tiekėjus apklausiant žodine forma. Šiuo atveju
pirkimas  dokumentuojamas  tiek,  kiek  to  reikalauja  buhalterinės  apskaitos  tvarkymą
reglamentuojantys teisės aktai – tai yra, PVM sąskaitoje faktūroje, sąskaitoje faktūroje ar kitame
buhalterinės apskaitos dokumente ant kurio privalo pasirašyti pirkimo organizatorius;“.

8. Pripažįstu netekusiais galios 2.2, 3.6, 19.2.20.2 ir 49.10.22 papunkčius.
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