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2018 m.                d. Nr.
Utena

P a k e i č i u  Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato  mažos vertės viešųjų
pirkimų,  atliekamų  gynybos  ir  saugumo  srityje,  taisykles,  patvirtintas  Utenos  apskrities
vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 89-V-310 „Dėl
Utenos  apskrities  vyriausiojo  policijos  komisariato  mažos  vertės  viešųjų  pirkimų,  atliekamų
gynybos ir saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo“: 

1. Papildau nauju 16.6 papunkčiu:
„16.6. sąlygos, kurias atitinkantiems tiekėjams galės būti pateikta įslaptinta informacija,

nustatomi  informacijos  apsaugos  reikalavimai,  būtinos  priemonės  ir  reikalavimai  įslaptintos
informacijos  apsaugai  užtikrinti.  Taip  pat  nurodomas  pirkimo  iniciatoriaus  atstovas,  kuris
prižiūri, kaip tiekėjas užtikrina perduotos ar sukurtos įslaptintos informacijos apsaugą, užtikrina
kontrolę,  kad tiekėjas paslapčių subjektui grąžintų įslaptintą  informaciją,  perduotą ar sukurtą
tiek  įslaptinto  sandorio  (sutarties)  vykdymo  metu,  tiek  įslaptinto  sandorio  organizavimo
procedūrų  metu,  ir  kuris,  jeigu  buvo  naudojama  tiekėjui  priklausanti  ĮIRIS  įslaptintai
informacijai  apdoroti  ar  perduoti,  turi  neatkuriamai  ištrinti  šią  informaciją,  kai  tiekėjui  ji
nereikalinga;“

2. Papildau nauju 16.7 papunkčiu:
„16.7.  informaciją,  kokius  veiksmus,  susijusius  su  įslaptintos  informacijos

administravimu ir  apsauga,  tiekėjai  turi  teisę  atlikti  (pavyzdžiui,  kokią  įslaptintą  informaciją
tiekėjai turi teisę kopijuoti, gabenti, apdoroti ĮIRIS), kokius veiksmus jiems draudžiama atlikti
(pavyzdžiui,  kokią  įslaptintą  informaciją  tiekėjams  draudžiama  kopijuoti,  gabenti,  apdoroti
ĮIRIS).“

3. Pakeičiu 104 punktą ir jį išdėstau taip:
„104.  Jeigu  pirkimo  procedūrų  metu  kandidatams  ar  dalyviams  numatoma  pateikti

įslaptintą  informaciją,  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  valstybės  ir  tarnybos  paslapčių
įstatymu,  pirkimo  dokumentuose  nustatomos  sąlygos,  kurias  atitinkantiems  kandidatams  ar
dalyviams galės būti pateikta įslaptinta informacija, ir šios informacijos apsaugos reikalavimai.
Taip pat reikalaujama, kad rengiant pasiūlymą dalyvaujantys subrangovai,  subtiekėjai  atitiktų
kandidatams ar dalyviams numatytus reikalavimus.  Pirkimo dokumentuose turi būti numatyta
pareiga tiek procedūrose dalyvavusiam, tačiau nelaimėjusiam, tiek sutartį vykdančiam tiekėjui
grąžinti perkančiajai organizacijai visą gautą, sukurtą įslaptintą informaciją, kaip to reikalauja
Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 33 straipsnio 8 ir 9 dalys.“

Viršininkas                                                                                                               Vytautas Vaiškūnas
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