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MARIJAMPOLES APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO
MAZoS vERTES VIESUJIU PIRKIMU, ATLIEKAMU GYNYBoS IR SAUGU]\{o

SRITYJE, TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Marijampoles apskrities vyriausiojo policijos komisariato maZos vertes viesqjq pirkimq,
atliekamq gynybos ir saugumo srityje, taisykles (toliau - taisykles) parengtos siekiant organizuoti ir
atlikti darbq, prekiq ir paslaugq maZos vertes pirkimus, atliekamus pagal Lietuvos Respublikos
vie5qiq pirkimq, atliekamq gynybos ir saugumo srityje, istatymq (toliau - VPGSI), laikantis
Lietuvos Respublikos valstybes ir tarnybos paslapdiq istatyme (toliau - Valstybes ir tarnybos
paslapdiq istatymas) tokiems pirkimams (toliau - maZos vertes pirkimas) nustatytq reikalavimq.

2. Taisykles nustato maZos vertes pirkimq organizavimo tvark4, maZos vertds pirkimq bldus
ir jq atlikimo tvark4, pirkimo dokumentq rengimo ir teikimo tiekejams reikalavimus, gindq
nagrinej imo proced[ras.

3. Siose taisyklese vartojamos s4vokos apibreZtos VPGSI istatyme, Valstybes ir tamybos
paslapdiq istatyme, Lietuvos Respublikos viesqjq pirkimq istatyme (toliau - vpl).

4. MaZos vertds pirkimai atliekami laikantis lygiateisiSkumo, nediskriminavimo, skaidrumo
principq, konfidencialumo ir nesali5kumo bei VPGSI I skyriaus (iSskyrus Sio lstatymo 12 straipsni)
33, 34 (iSskyrus Sio straipsnio 1 dali), 35,36,37, 40, 43, 47,48 straipsniq, 52 straipsnio 4, 5, 6, I
daliq ir IV skyriaus reikalavimq.

5. MaZos vertes pirkimu laikomas toks pirkimas, kai numatoma prekiq ar paslaugq pirkimo
verte yra maZesne kaip 58 000 (penkiasdesimt a5tuoni tlkstandiai) eurq (be pridetines vertds
mokesdio), o numatoma darbq pirkimo verte maiesne kaip 145 000 (Simtas keturiasde5imt penki
t[kstandiai) eury @e pridetinds vertes mokesdio), ir VPCSI 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas
pirkimas.

6. Marijampoles apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau - Marijampoles apskr.
VPK arba perkandioji organizacija), atlikdamas maZos vertes pirkimus, vadovaujasi VPGSI,
Vie5qjq pirkimq istatymu, Valstybes ir tarnybos paslapdiq istatymu, Siomis taisyklemis, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, kitais istatymais ir istatymq igyvendinamaisiais teises aktais.

7 . MaZos vertes pirkimq pradZiq ir pabaig4 reglamentuoj a VPGS{ 8 straipsnis.
8. MaZos vertes pirkimus vykdo pirkimo organizatorius, jei Sio pirkimo nepavedama vykdyti

sudarytai Vie5qjq pirkimq komisijai (toliau - komisija).
9. Marijampoles apskr. VPK bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisg

nutraukti pirkimo procedtras, jeigu atsirado aplinkybiq, kuriq nebuvo galima numatyti iki pirkimo
pradZios (perkamas objektas tapo nereikalingas arba pasikeite reikalavimai, ndra leSq uZ ji sumoketi
ir pan.), ir privalo tai padaryti, jeigu buvo paZeisti VPGS[ 6 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir
jeigu Sios padeties negalima i5taisyti. Tarnybini praneSim4 del maZos vertds pirkimo nutraukimo
komisija arba pirkimo iniciatorius teikia perkandiosios organizacijos vadovui ar jo igaliotam
asmeniui. Jis priima sprendim4 del maZos vertes pirkimo procedtry nutraukimo.

10. Visi su maZos vertes pirkimais susijg dokumentai registruojami ir saugomi
nustatyta tvarka.

ll. Marijampoles apskr. VPK, vykdydamas maZos vertes pirkimus, uZtikrina
informacijos apsaug4, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teises aktais. Kai pirkimo

teises aktq

islaptintos
procedfrrq
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ar sutarties vykdymo metu naudojama ar sukuriama islaptinta informacija, privaloma laikytis
islaptintiems sandoriams organizuoti ir vykdyti (islaptintiems sandoriams saugoti) keliamq
reikalavimq, nustatytq Valstybes ir tarnybos paslapdiq istatymo VII skirsnyje.

12. Jei pirkimo procedtiry metu nenaudojama ar nesukuriama islaptinta informacija,
pirkimas gali buti vykdomas naudojantis Centrines viesqjq pirkimq informacines sistemos (toliau -
CVP IS) priemonemis. CVP IS priemonemis atliktu pirkimu laikomas toks pirkimas, kurio metu
CVP IS sukuriamas pirkimas, pateikiamas skelbimas apie pirkimq (neskelbiamq pirkimq atveju -
kvietimas), kiti pirkimo dokumentai ir priimami tiekejq pasillymai.

13. Jei pirkimo procedDry metu naudoj anra ar sukuriama islaptinta informacija, tokiu atveju
CVP IS priemonemis gali btti paskelbta tik ta informacija, kuri neislaptinta.

14. Marijampoles apskr. VPK vykdomuose maZos vertds pirkimuose turi teisg dalyvauti
frziniai asmenys, privatls juridiniai asmenys, vie5ieji juridiniai asmenys, kitos organizacijos arba jq
padaliniai arba tokiq asmenq grupes. Pasillymui pateikti tikio subjektq grupe neprivalo isteigtijuridinio asmens. Marijampoles apskr. VPK gali reikalauti, kad, flkio subjekq grupes pasi[lym4
pripaZinus geriausiu ir perkandiajai organizacijai pasillius pasira5yti vie5ojo pirkimo ir pardavimo
sutarti (toliau - pirkimo sutartis), 5i [kio subjektq grupe igytq tam tikr4 teising formE, jei tai yra
bUtina siekiant tinkamai ivykdyti pirkimo sutarti.

15. Pasikeitus taisyklese minimiems teises aktams, taikomos aktualios tq teises aktq
redakcijos nuostatos, jei minetuose teises aktuose nenurodyta kitaip.

II SKYRIUS
VEIKSMAI IKI PIRKIMO PRADEJIMO

16. Pirkimo iniciatorius pirkimui vykdyti parengia ir pateikia Policijos dokumentq valdymo
sistemos (toliau - DVS) priemonemis uZsakymo kortelg (l priedas). Jei del techniniq kliudiq ar del
informacijai taikomq slaptumo reikalavimq pirkimo parai5kos DVS sistemoje suformavimas
negalimas, pirkimo parai5kos rengimas ir pateikimas uZtikrinamas kitomis Marijampoles apskr.
VPK priimtinomis priemonemis.

17. UZsakymo korteleje nurodomos Sios pagrindines pirkimo s4lygos ir informacija:
17.1. Pirkimo objekto pavadinimas ir jo apib[dinimas, perkamq prekiq, paslaugq ar darbq

savybes, kokybes ir kiti reikalavimai, reikalingas kiekis ar apimtis, atsiZvelgiant i vis4 pirkimq
sutarties trukmg su galimais pratgsimais.

17.2. Atlikus rinkos tyrim4, nurodomas planuojamq kviesti tiekejq s4rasas.
17.3. Maksimalios planuojamq pirkimq vertes (atsiZvelgiant i vis4 pirkimq sutarties trukmg

su galimais pratgsimais).
17.4. Bendrojo vie5qjq pirkimq Zodyno (toliau - BVPZ) kodas.
17.5. Sutarties trukme su galimais pratgsimais.
17.6.UZ sutarties vykdym4 atsakingi asmenys.
17.7. Pagrindimas, jei atsisakoma pirkti per Centring perkandiqjq

cPo) (neskelbiamiems mazos vertes pirkimams iki l0 000 Eur (be
neprivalomas).

17.8. Kita reikiama informacija.
17.9. S4lygos, kurias atitinkantiems tiekejams gales bDti pateikta islaptinl.a informacija,

nustatomi informacijos apsaugos reikalavimai, biltinos priemones ir reikalavinaai islaptintos
informacijos apsaugai uZtikrinti. Thip pat nurodomas pirkimo iniciatoriaus atstova.s. Jis priZiuri,
kaip tiekejas uZtikrina perduotos ar sukurtos islaptintos informacijos apsaug4, uZtil<rina kontrolg.
kad tiekejas paslapdiq subjektui gr4Zintq islaptint4 informacij4, kuri buvo perduota ar sukurta tiek
lslaptinto sandorio (sutarties) lykdymo metu, tiek islaptinto sandorio organizavimo procedfirq metu.
ir, jeigu buvo naudojama tiekejui priklausanti iranga islaptintai inforrnacijai apdoroti ar perduoti,
neatkuriamai i5trina 5i4 informacijE, kai tiekejui ji nereikalinga.

orgarizacij4 (toliau -
PVM) pagrindimas
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17.10. informacija, kokius veiksmus, susijusius su islaptintos informacijos administravimu ir
apsauga, tiekejai turi teisg atlikti (pavyzdLiui, koki4 islaptint4 informacij4 tiekejai turi teisg
kopijuoti, gabenti, apdoroti), kokius veiksmus jiems draudZiama atlikti (pavyzdhiui, koki4 islaptint4
informacij 4 tiekej ams draudZiama kopij uoti, gabenti, apdoroti).

III SKYRIUS
PIRKIMO BUDAI IR PIRKIMO PROCEDURU ETAPAI

18. Prekes, paslaugos ir darbai perkami Siais bDdais:
I 8. 1. skelbiama apklausa;
I 8.2. neskelbiama apklausa.
19. MaZos vertes skelbiam4 apklaus4 Marijampoles apskr. VPK gali vykdyti visais atvejais.
20. MaZos vertes neskelbiam4 apklausq galima vykdyti:
20.1. Kai numatoma pirkimo sutarties verte nevir5ija l0 000 Eur be pridetines vertes

mokesdio (toliau - PVM) prekems ir paslaugoms pirkti arba 50 000 Eur be PVM darbams pirkti.
20.2. Jeigu perkamos prekes ar paslaugos reikalingos tik moksliniq tyrimq ir

eksperimentines pletros tikslais, jeigu nesiekiama gauti pelno arba atlyginti moksliniq tyrimq ir
eksperimentines pletros iSlaidq su s4lyga, kad toks pirkimas neribos konkurencijos velesniuose
tokiuose pirkimuose.

20.3. Jeigu yra trumpalaikes, ypad palankios s4lygos, leidZiandios reikalingas prekes isigyti
uZ daug maZesng negu rinkos kain4.

20.4. Jei vykdant pirkim4, apie kuri buvo skelbta, nebuvo gauta parai5kq ar pasiulymq arba
visos pateiktos parai5kos ar pasitlymai yra netinkami, o pirmines pirkimo s4lygos iS esmes
nekeidiamos.

20.5. Kai del ivykiq, kuriq perkandioji organizacija negalejo i5 anksto numatyti, b[tina ypad
skubiai isigyti prekiq, paslaugq ar darbq. Aplinkybes, kuriomis grindZiama ypatinga skuba, negali
priklausyti nuo perkandiosios organizacijos.

20.6. Jeigu del techniniq prieZasdiq arba del prieZasdiq, susijusiq su iSimtiniq teisiq apsauga,
pirkimo sutartis gali buti sudaroma tik su konkrediu tiekeju (Sis punktas gali buti taikomas tik tuo
atveju, kai nera pagristos alternatyvos ar pakaitalo ir konkurencijos nebuvimas ndra sukurtas
perkandiosios organizacijos, dirbtinai sugrieztinus pirkimo reikalavimus).

20.7. Kai pirkimo sutarties pagrindu su tuo padiu tiekeju yra sudaroma papildoma pirkimo
sutartis, kuria siekiama i5 dalies pakeisti pradineje pirkimo sutartyje numatytq tiekiamq ar
idiegiamq prekiq asortiment4 arba padidinti jq kieki, jeigu pakeitus tiekej4 perkandiajai
organizacijai reiketq isigyti kitokiq techniniq savybiq turindiq prekiq, ir del to atsirastq
nesuderinamumas arba kiltq pernelyg dideliq techniniq eksploatavimo ir prieZi[ros sunkumq. Tokiq
pirkimo sutardiq, kaip ir pasikartojandiq papildomq pirkimo sutardiq, trukme negali buti ilgesne
kaip 5 metai skaidiuojant nuo pradines pirkimo sutarties sudarymo momento, i5skyrus i5skirtines
aplinkybes, nustatytas atsiZvelgiant i numatom4 bet kokio pristatyto objekto, irenginio arba
sistemos naudojimo, eksploatavimo trukmE ir i techninius sunkumus, kuriq gali kilti pakeitus
tiekej4.

20.8. Jeigu prekes kotiruojamos ir perkamos prekiq birZoje.
20.9. Kai ypad palankiomis s4lygomis perkama i5 tiekejo, kuris yra likviduojamas,

restruktfirizuojamas, bankrutuojantis, bankrutavgs ar su kreditoriais sudargs taikos sutarti, arba kai
tiekejo atZvilgiu taikomos panaSios procedlros pagal Salies, kurioje jis registruotas, teises aktus.

20.10. Kai perkamos paslaugos ar darbai, jei yra bent viena iS Siq sElygq:
20.10.1. Kai del aplinkybiq, kuriq nebuvo galima numatyti, paai5keja, kad yra reikalingi

papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo ira5yti i pradini projekt4 ar sudaryt4 pirkimo sutarti
ir kuriq techni5kai ar ekonomi5kai neimanoma atskirti nuo pradines pirkimo sutarties nesukeliant
dideliq sunkumq perkandiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali btti
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atskirti nuo pradines pirkimo sutarties, yra bUtinai reikalingi jai fibaigti. Tokia papildomq darbq ar
paslaugq pirkimo sutartis gali bfti sudaroma tik su tuo tiekeju, su kuriuo buvo sudaryta pradine
pirkimo sutartis, o visq kitq papildomai sudarytq pirkimo sutardiq kaina neturetq buti didesne kaip
50 procentq pagrindines pirkimo sutarties vertes.

20.10.2. Perkant i5 to paties tiekejo naujas paslaugas ar darbus, pana5ius i tuos, kokie buvo
pirkti pagal ankstesng pirkimo sutarti, jeigu ankstesnioji pirkimo sutartis buvo skelbiamos apklausos
budu, kuri4 skelbiant buvo atsiZvelgta i tokiq papildomq pirkimq vertg, jeigu apie galimybg pirkti
papildomai buvo nurodyta skelbime apie pirkimE, o visi Sie pirkimai yra skirti tam padiam projektui
igyvendinti. Papildomq pirkimq metu sudaromq pirkimo sutardiq trukme negali bfti ilgesne kaip 5
metai skaidiuojant nuo pradines pirkimo sutarties sudarymo momento, iSskyrus iSskirtinius atvejus,
nustatytus atsiZvelgiant i objekto, irenginio ar sistemos naudojimo, eksploatavimo trukmg ir i
techninius sunkumus, kuriq gali kilti pakeitus tiekej4.

IV SKYRIUS
SKELBIAMAAPKLAUSA

21. Skelbiama apklausa - tai maZos vertes pirkimo bldas, kai perkandioji organizacija apie
atliekamq pirkim4 paskelbia CVP IS priemonemis (uZpildo skelbim4 apie pirkim4, vadovaudamasi
VieSqjq pirkimq tarnybos nustatyta tvarka).

22. Skelbiama apklausa gali blti atliekama:
22.1. neribojant dalyviq skaidiaus: vertinami visq tiekejq, atitinkandiq minimalius

kvalifikacijos reikalavimus, pasillymai, kurie yra pateikti pagal pirkimo dokumentuose nustatytus
reikalavimus - gali bfiti taikoma tik pirkimams, kurie nesusijg su islaptinta informacija;

22.2. vykdant kandidatq atrank4: tik kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys kandidatai ar
kvalifikacing atrank4 perejg kandidatai kviediami pateikti pasitlymus (rekomenduojama vadovautis
VPGSI 2l straipsnio nuostatomis, i5skyrus VPGSI 21 straipsnio 6 dali);

22.3. su atrinktais kandidatais vykdant derybas (rekomenduojama vadovautis VPGSI 22
straipsnio 3-6 ir 8-12 dalimis): perkandioji organizacija turi teisg deretis su dalyviais del visq
pasiUlymo aspektq, i5skyrus pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius reikalavimus, pasillymo
vertinimo kriterijq ir tvark4, galutinio derybq rezultatq, uZfiksuot4 derybq protokoluose ar po
derybq pateiktuose galutiniuose pasiulymuose, jei apie derybq galimybg nustate pirkimo
dokumentuose ir (ar) skelbime apie pirkimq.

23. Prane5ime apie pirkim4 nurodomi objektyvUs ir nediskriminaciniai kriterijai ir s4lygos,
kurias ketinama taikyti vertinant pasi0lymus ir (ar) atrenkant kandidatus bei maZiausi4 kviediamq
kandidatq skaidiq, o jeigu reikia (vykdoma kandidatq atranka), didZiausi4 kviediamq kandidatq
skaidiq.

24. Skelbiamos apklausos vykdymas, kai dalyviq skaidius neribojamas:
24.1. skelbiama apie pirkim4 Siose taisyklese nustatyta tvarka ir kviediami tiekejai teikti

pasi[lymus;
24.2. patil<rinama, ar dalyviai atitinka keliamus kvalifikacinius reikalavimus;
24.3. nagrinejami, vertinami ir lyginami pakviestq dalyviq pateikti pasiulymai,

vadovauj anti s pirkimo dokumentuo se nustatytomis sqly gomi s.
25. Parai5kq ir pasiulymq priemimo terminas negali buti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo

praneSimo paskelbimo CVP IS (ei taikoma) arba nuo kvietimo dalyvauti derybose.
26. Komisija arba pirkimo organizatorius, jeigu yra objektyviq aplinkybiq, turi teisg

nustatyti maZesni kviediamq pateikti pasillymus kandidatq skaidiq, tadiau Sis skaidius negali b[ti
maZesnis negu numatytas VPGSf 22 straipsnio 4 dalyje. Si nuostata yra taikoma kartu su VtCSl ZZ
straipsnio 5 dalies nuostatomis.

27. Atliekant pirkimq skelbiamos apklausos b[du, galima nesidereti ir sudaryti pirkimo
sutarti su pirmini pasitlym4 pateikusiu tiekeju, taip pat tiekejo pirmini pasifilym4 vertinti kaip
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galutini, kai jis neatvyksta i derybas ir (arba) nepateikia galutinio pasi[lymo, jeigu apie tokias
galimybes perkandioji organizacija nurode skelbime apie pirkimqarbapirkimo dokumentuose.

28. Ketinant baigti derybas, nustatomas terminas, iki kada dalyviai turi pateikti galutinius
pasi[lymus, ir apie tai informuojami visi kiti dalyviai. Geriausias pasi[lymas nustatomas
vadovaujantis pirkimo dokumentuose nustatyta pasiiilymq vertinimo tvarka ir kriterijais pagal
derybq rezultatus, uZfiksuotus pasifllymuose ir derybq protokoluose.

29. ULbaigus maZos vertes skelbiamq derybq procedtr4 (derejimosi stadij4), dalyviq
pra5oma pateikti galutinius kainos bei techniniq duomenq, kurie vertinami pagal ekonomi5kai
naudingiausio pasifilymo vertinimo kriterijus, pasiiilymus (iSskyrus atvejus, kai pateikti pasiiilym4
kviediamas tik vienas tiekejas).

V SKYRIUS
NESKELBIAMAAPKLAUSA

30. Neskelbiama apklausa atliekama apklausiant pasirinktus tiekej us.
31. Neskelbiama apklausa atliekama ZodLiu (telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje), vertinant

internete tiekejq skelbiamq informacij4 apie prekiq paslaugq ar darbq kain4 ir kitaip, arba ra5tu
(CVP IS priemonemis, pa5tu, faksu, el. pa5tu ar kitomis priemonemis).

32. Tiekejai dalyvauti pirkimo neskelbiamos apklausos bDdu procedlrose pasirenkami pagal
turimus rinkos blkles duomenis (pagal pirkimo iniciatoriq Lodlit: atlikt4 rinkos tyrim4) ir
atsiZvelgiant i kita prieinam4 informacij4. Pasirinkti tiekejai kviediami dalyvauti pirkimo
procedlrose.

33. Pirkimo dokumentai gali buti nerengiami, o jei nusprendZiama juos rengti, jq
reikalavimai nustatomi perkandiosios organizacijos nuoZi[ra. Pirkimo dokumentai turi bfiti tiksltis,
ai5k[s, be dviprasmybiq, kad tiekejai galetq pateikti pasiulymus, o perkandioji organizacija nupirkti
tai, ko reikia.

34. Kreipiamasi i tiekej4 (-us) ZodZiu arba raStu.
35. Jei kreipiamasi ra5tu, tiekejams nurodoma:
35.1. pasi[lymq pateikimo terminas (toks, kad tiekejui pakaktq laiko parengti pasillymq);
35.2. pasifilymq pateikimo adresas (ei pasillymus reikalaujama pateikti ne CVP IS

priemonemis);
35.3. kalba (kalbos), kuria (kuriomis) pasiiilymai turi b[ti parengti;
3 5.4. pasitilymq vertinimo tvarka, vertinimo kriterij ai;
35.5. kokius kvalifikacijq patvirtinandius papildomus dokumentus turi pateikti tiekejai (ei

taikoma).
36. SusipaZinimo su pateiktais pasiulymais procedlra gali nevykti. Tokiu atveju

patikrinama, ar tiekejo si[lomas pirkimo objektas atitinka perkandiosios organizacijos poreikius ir
ar tiekejo siuloma kaina nera per didele ir perkandiajai organizacijai nepriimtina.

37. Perkandioji organizacija gali nevertinti viso tiekejo pasiulymo, jeigu patikrinusi jo dali
nustato, kad pasillymas, vadovaujantis jam nustatytais reikalavimais, turi bfrti atmetamas.

38. Jei buvo numatyta, kad pirkimo metu bus deramasi, vykdomos derybos.
39. Priimamas sprendimas del laimetojo. Laimetoju gali bDti pasirenkamas tik toks tiekejas,

kurio pasiiilymas atitinka perkandiosios organizacijos poreikius (ei buvo rengiami pirkimo
dokumentai - juose nustatytus reikalavimus) ir kurio si[loma kaina nera per didele ir perkandiajai
organizacij ai nepriimtina.

40. Jei buvo apklausti keli tiekejai, laimetoju i5renkamas tas, kurio pasiulymas geriausiai
tenkina perkandiosios organizacijos poreikius (ei buvo rengiami pirkimo dokumentai - juose
nustatytus reikalavimus) ir kurio si[loma kaina nera per didele ir perkandiajai organizacijai
nepriimtina.
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41. Vykdant neskelbiam4 apklaus4, galima nustatyti kitokias taisykles pasi[lymams pateikti,
nagrineti ir vertinti, nei nustatyta Siq taisykliq XI skyriuje, tadiau bet kokiu atveju turi btti
uZtikrinamas VPGSf 6 straipsnyje itvirtintq principq laikymasis.

44. Tuo atveju, kai pirkimo objektas susijgs su islaptinta informacija ar jos atskleidimu
tiekejams, perkandioji organizacija pirmiausia kviedia tiekejus pateikti parai5kas dalyvauti pirkime,
ivertina tiekejq parai5kas, patikrina tiekejq kvalifikacij4 pagal taisykliq VI skyriaus reikalavimus.
Kvalifikacing atrank4 perejg tiekejai (kandidatai) kviediami pateikti pasitlymus ir kartu pateikti vis4
su pirkimo objektu susijusi4 informacij4. [slaptintos informacijos pateikimas tiekejams turi buti
vykdomas informacij os islaptinimo lygiui leistinomis priemondmis.

43. Vykdant pirkim4 neskelbiamos apklausos b[du, kreiptis i vien4 tiekejq galima tada, kai
yra pagrindai, nurodyti Siq taisykliq 20.1, 20.6 ir 20.7 papunkdiuose.

VI SKYRIUS
TIEKEJU KVALIFIKACIJA

44. Siekiant iSsiaiSkinti, ar tiekejas yra kompetentingas, patikimas ir pajegus tinkamai
ivykdyti pirkimo sqlygas, tiekejo kvalifikacijq privaloma tikrinti vadovaujantis VPGSI 33,34,35,
36, 37, 4l straipsniais.

45. Tiekejq kvalifikacijos neprivaloma tikrinti, kai vykdomi neskelbiami maZos vertds
pirkimai ir skelbiami maZos vertes pirkimai, kuriq numatoma sutarties verte maZesne nei 58 000
Eur be PVM.

46. Jeigu pirkimo procedtry metu ir (arba) sutarties vykdymo metu kandidatams ar
dalyviams numatoma pateikti islaptint4 informacij4, privaloma reikalauti, kad juridiniai asmenys,
dalyvaujantys pirkimq procedflrose, pateiktq Valstybes ir tarnybos paslapdiq istatymo nustatyta
tvarka i5duotE imones patikimumq patvirtinantipaZymejim4 ir rangovo (subrangovo) leidim4 dirbti
ar susipaZinti su islaptinta informacija. Komisija arba pirkimo organizatorius taip pat privalo
pareikalauti, kad juridinis asmuo kartu su imones patikimum4 patvirtinandiu paZymejimu pateiktq ir
darbuotojq, kurie dalyvaus vykdant pirkimo procedfrras ar vykdys sutarti, sqraS4, kuriame bttq
nurodyta, su kokio slaptumo Zyma Zymima informacija yra suteikta teise dirbti ar susipaZinti Siems
juridinio asmens darbuotojams.

VII SKYRIUS
PIRKIMO DOKUMENTU RENGIMAS, PAAISKINIMAI, TEIKIMAI

47. Vadovaudamiesi VPGSI 24 straipsnio I dalimi, 2 dalies L-16, 18-23 punktais ir Siq
taisykliq nuostatomis, pirkimo dokumentus rengia komisija arba pirkimo organizatorius. Pirkimo
dokumentai turi b[ti tiksl[s, ai5k[s, be dviprasmybiq, kad tiekejai galetq pateikti pasiulymus, juose
pateikiama visa informacija apie pirkimo s4lygas ir procedfrras.

48. Galima nepateikti visos VPGSI 24 straipsnio 2 dalyje numatytos informacijos, jei
manytina, kad ji nera reikalinga, o tuo atveju, jei vykdoma neskelbiama apklausa, pirkimo
dokumentai gali b[ti nerengiami.

49. Jei pirkimo procedtry metu ar sutarties vykdymo metu bus atskleista islaptinta
informacija, pirkimo dokumentuose privaloma nustatyti islaptintos informacijos apsaugos
reikalavimus. Taip pat reikia nurodyti:

49. I . aukSdiausi4 islaptintos informacijos slaptumo zymq;
49.2. vietq, kur tures b[ti dirbama su islaptinta informacija (Marijampoles apskr. VPK ir

(arba) dalyvio patalpose);
49.3. informacijq,, ar bus taikoma kvalifikacine atranka ir ribojamas pasiiilymus pateikti

kviediamq kandidatq skaidius.
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50. Tuo atveju, kai pirkimas atliekamas ne CVP IS priemondmis, galima CVP IS
priemonemis skelbti pranesim4 apie pirkim4, pirkimo dokumentus, kuriuos imanoma pateikti
elektroninemis priemonemis, iskaitant technines specifikacijas, dokumentq paai5kinimus
(patikslinimus), taip pat atsakymus i tiekejq klausimus. Jei pirkimas atliekamas CVP IS
priemonemis, Siame punkte minima informacija privalo btti paskelbta CVP IS.

51. Jeigu pirkimo dokumentai neskelbtini (vykdomas neskelbiamas pirkimas ar jr+

neimanoma paskelbti del techniniq prieZasdiq), tiekejui jie pateikiami kitomis priemonemis -
asmeni5kai, registruotu laiSku, elektroniniu lai5ku ar faksu.

52. Kai pirkimo dokumentq turini sudaro islaptinta informacija, ji pateikiama tik tiems
asmenims, kuriems istatymq nustatyta tvarka i5duoti leidimai dirbti ar susipaZinti su islaptinta
informacij a, laikanti s i slaptinto s informacij o s ap saugo s reikalavimq.

53. Pirkimo dokumentai tiekejams turi buti teikiami nuo prane5imo apie pirkim4 paskelbimo
(ei buvo skelbta) ar kvietimo i5siuntimo tiekejams dienos (tuo atveju, kai dalis pirkimo dokumentq
buvo islaptinta) iki paraiSkq arba pasillymq pateikimo termino, nustatyto pirkimo dokumentuose,
pabaigos. Pirkimo dokumentai pateikiami to papra5iusiam tiekejui nedelsiant, bet ne veliau kaip per
1 darbo dien4 gavus praSym4. Kai pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS, papildomai jie
neteikiami. fslaptinti pirkimo dokumentai pateikiami kartu su kvietimu pateikti pasi[lymus.

54. Tiekejas gali papra5yti paai5kinti pirkimo dokumentus. Komisija arba pirkimo
organizatorius atsako i kiekvien4 tiekejo ra5ytini pra5ym4 paai5kinti pirkimo dokumentus, jeigu
pra5ymas gautas ne veliau kaip prie5 3 darbo dienas iki parai5kq arba pasillymq pateikimo termino
pabaigos. Atsakoma tiekejui ir kartu siundiami paai5kinimai visiems kitiems tiekejams, kuriems
buvo pateikti pirkimo dokumentai, bet nenurodoma, i5 ko buvo gautas pra5ymas duoti paai5kinim4.
Atsakymas turi btti siundiamas taip, kad tiekejas ji gautq ne veliau kaip likus I darbo dienai iki
parai5kq arba pasiulymq pateikimo termino pabaigos.

55. Nesibaigus parai5kq arba pasi[lymq pateikimo terminui, komisija arba pirkimo
organizatorius savo iniciatyva gali paaiSkinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, tikslindami ir
paskelbtE informacijq. PaaiSkinimai turi b[ti iSsiqsti (paskelbti) likus uZtektinai laiko iki pasitlymq
pateikimo termino pabai gos.

56. Jeigu yra rengiamas susitikimas su tiekeju, komisija ar pirkimo organizatorius sura5o Sio
susitikimo protokol4. Protokole fiksuojami visi per 5i susitikim4 pateikti klausimai del pirkimo
dokumentq ir atsakymai ijuos. Protokolo iSra5as laikomas pirkimo dokumentq paaiSkinimu. Jis gali
bDti pateiktas tiekejams taisykliq 54 punkte nustatyta tvarka.

57. Jeigu, paai5kinus (patikslinus) pirkimo dokumentus, nera galimybiq jq pateikti taisykliq
54 ar 55_ punkte nustatytais terminais, privaloma pratgsti paraiSkq arba pasillymq pateikimo
termin4. Sis terminas nukeliamas pagal protingumo- kriterijq atitinkanti lail4, per kuri tiekejai,
rengdami pirkimo paraiSkas arba pasillymus, galetq atsiZvelgti i Siuos paai5kinimus (patikslinimus)
ir tinkamai parengti paraiSkas arba pasifllymus.

58. Jeigu pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS, ten pat skelbiama apie pirkimo dokumentq
paai5kinimus (patikslinimus) ir prireikus pratgsiamas parai5kq arba pasiiilymq pateikimo terminas.
Jeigu pirkimo dokumentai neskelbiami CVP IS, prane5imai apie pirkimo dokumentq paai5kinimus
(patikslinimus) ir prireikus apie termino pratgsim4 i5siundiami visiems tiekejams, kuriems buvo
pateikti pirkimo dokumentai.

59. Pirkimo dokumentuose privaloma nurodyti, kad, jeigu pasillyme nurodyti duomenys ir
informacija skirsis nuo pasiillymo prieduose nurodytq duomenq ir informacijos, teisingais bus
laikomi pasi[lyme nurodyti duomenys ir informacija.

60. Pirkimo dokumentai rengiami lietuviq kalba. Papildomai pirkimo dokumentai gali bfti
rengiami ir kitomis kalbomis.
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VIII SKYRIUS
PRANESIMAI DEL MAZOS VERTES PIRKIMV

61. Komisij a arba pirkimo organizatorius turi teisg skelbti prane5im4 apie atliekam4 maZos
vertes pirkim4.

62. Komisija arba pirkimo organizatorius, skelbdami prane5im4 del maZos vertes pirkimo,
pildo tiping Sk-6 form4,,Skelbimas apie supaprastint4 maZos vertes pirkim4".

63. Komisija arba pirkimo organizatorius, noredami paskelbti informacini pranesim4 apie
ketinam4 sudaryti pirkimo sutarti, pildo tiping Sk-5 formQ ,,Prane5imas del savanori5ko ex ante
skaidrumo".

64. Komisija arba pirkimo organizatorius, pildydami Sk-5 ir Sk-6 tipines formas,
vadovaujasi Vie5qiq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m. rugsejo 6 d. isakymo Nr. 1S-131 ,,Del
Supaprastintq vieSqjq pirkimq, atliekamq gynybos ir saugumo srityje, skelbimq teikimo viesqjq
pirkimq tamybai tvarkos ir reikalavimq skelbiamai supaprastintq viesqjq pirkimq, atliekamq
gynybos ir saugumo srityje, informacijai apraSo ir supaprastintq vie5qjq pirkimq skelbimq tipiniq
form.l patvirtinimo".

65. Komisija arba pirkimo orgarizatorius, teikdami kasmetines vie5qjq pirkimq ataskaitas
pagal AtG-3 form4, patvirtint4 Viesqjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodZio 17 d.

isakymu Nr. 15-250 ,,Del Viesqjq pirkimq, atliekamq gynybos ir saugumo srityje ataskaitq rengimo
ir teikimo tvarkos apraSo patvirtinimo", ataskaitoje pateikia informacij4 apie visus per kalendorinius
metus atliktus maZos vertes pirkimus, apie gynybos ir saugumo srityje atliktus pirkimus ir apie
pirkimus, kai pagal preliminari4sias sutartis sudaromos pagrindines pirkimo sutartys.

IX SKYRIUS
TECHNINE SPECIFIKACIJA

66. Atliekant maZos vertds pirkimus, technine specifikacija rengiama vadovaujantis VPGS[
40 straipsnio nuostatomis.

67. Jeigu kartu su paslaugomis perkamos prekes ir (ar) darbai, su prekemis - paslaugos ir
(ar) darbai, o su darbais - prekes ir (ar) paslaugos, technineje specifikacijoje atitinkamai nustatomi
reikalavimai ir kartu perkamoms prekdms, darbams ar paslaugoms.

68. Jei leidZiama pateikti alternatyvius pasitlymus, nurodomi minimalls reikalavimai,
kuriuos Sie pasirilymai turi atitikti.

69. Komisij a arba pirkimo organizatorius gali leisti pateikti alternatyvius pasitilymus tik tuo
atveju, kai pasillymams vertinti taikomas ekonomi5kai naudingiausio pasi[lymo vertinimo
kriterijus.

X SKYRIUS
PARAISKU PATEIKIMAS IR VERTINIMAS

70. ParaiSka turi b[ti pateikiama ra5tu ir pasira5yta tiekejo ar jo igalioto asmens. Jeigu
pirkimas atliekamas CVP IS priemonemis, pirkimo dokumentuose gali bUti nurodoma, kad
paraiSkos bttq pasira5ytos kvalifikuotu elektroniniu para5u, atitinkandiu teises aktq reikalavimus.

71. Kartu su paraiSka pateikiami priedai - pirkimo s4lygose nurodyti dokumentai ar jq
kopijos, irodantys, kad kandidatas atitinka nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

72. Komisija arba pirkimo organizatorius pirkimo dokumentuose turi nurodyti, ar,
vertindami paraiSkas, taikys kvalifikacing atrank4 ir ar ribos pasiUlymus pateikti kviediamq
kandidatq skaidiq.



9

73. Komisija arba pirkimo organizatorius, vertindami kandidatq parai5kas, turi patikrint{, ar
paraiSkos atitinka kvalifikacinius reikalavimus, ir atrresti tq kandidatq par:aiSkas, ktrios neatitinka
nustatytq minimaliq kvalifikacinitl reikalavimq.

XI SKYRIUS
PASIULYMU PATEIKIMAS, NAGRINEJIMAS IR VERTINIMAS

74. Komisij a arba pirkimo organizatorius, nustatydami reikalavirnus pasiulymams pateikti,
gali vadovautis VPGSf 26 straipsniu.

75. Pasillymai turi bDti priimami laikantis pirkimo dokumentuose nurodytos tvarkos:
75.1. paveluotai gauti vokai su pasillymais neatple5iami ir gr4Linami juos pateikusi,oms

tiekejams;
75.2. vokuose, kurie neuZkJijuoti, kurie turi mechaniniq ar kitokiq paZeidimq, kurie gali llelti

abejoniq del pasillymq slaptumo, pateikti pasillymai nepriimami ir grEi,inami juos pateikusiems
tiekejams;

75.3. jei buvo reikalaujama pasiDlym4 pateikti elektroninemis 'priemonemis, o tiekejas
pasiUlym4 pateike voke, gautas 'vokas su pasillyrnu neatple5iamas ir gr4Zinamas ji pateikusiam
tiekejui, o vertinamas elektroninernis priemon€mis pateiktas pasillymas, jeigu jis bui,'o pateiktas.

76. Vokus su pasillymais atpleSia, pasifllymus nagrineja ir vertina pirkim4 atliekanti
komisija arba pirkimo organizatorius. Vokq su pasrirllymais atple5imo tvark4 nustato VPGSI 32
straipsnis.

77. Tiekejai nedalyvauja komisijos posedZiuose, kuriuose susipaZistama su pateiktais
pasiUlymais ir kuriuose atliekamos parai5kq ar pasillymq nagrinejimo, vertinimo ir palyginimo
procedlros.

78. Pasillymai nagrinejami Siais etapais:
78.1. Tikrinama, ar pasillymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus pasillymo

pateikimo reikalavimus.
78.2. Ttkrinama, ar pasillyto pirkimo objekto technine specifikacija atitinka pirkimo

dokumentq technineje specifikacijoje pirkimo objektui nustatytus reikalavirnus.
78.3. Tikrinama, ar pasiiill'me nera kainos apskaidiavimo klaidq.
78.4. Radus pasillyme nurodytos kainos apskaidiavimo klaidq, komisija arba pirkimo

organizatorius privalo papra5yti dalyviq per nurr;dyt4 termin4 i5taisyti pasiUlyme pastebetas
aritmetines klaidas, nekeidiant kainos, paskelbtos posedZio metu atple5us vokus su pasiiilymais.
Dalyvis, taisydamas pasillyme nurodytas aritmelines klaidas, neturi teises atsisakyti kainos
sudetiniq dalig arba papildyti kain4 naujomis dalimis. Jei dalyvis per komisijos arba pirkimo
organizatoriaus nurodyt4 terminzl neiStaiso aritmetlniq klaidq ir (ar) nepaaiSkina pasifllymo, jo
pasillymas laikomas neatitinkand:Lu pirkimo dokumentuose nustatytq reikalavimq.

78.5. Tuo atveju, kai pa.sillyme nurodyta kaina, i5reik5ta skaidiais, neatitinka kainos,
nurodytos ZodZiais, teisinga laikorna kaina, nurodyta Zodliais.

78.6. Tikrinam4 ar pasi[lyme nurodyta kaina nera neiprastai maZa. Komisija arba pirkimo
organizatorius turi teisE pareika.lauti, kad dalyvis pagristq neiprastai maZq kain4. Pasi[lyme
nurodyta prekiq, paslaugq ar darbq kaina laikomzr neiprastai maLa, jeigu ji yra 30 ir daugiau
procentq maZesne uZ visq tiekejq, kuriq pasillymai neatmesti del kitq prieZasdiq, pasillytq kainq
aritmetini vidurki. Sis kriterijus netaikomas, kai sutarties vertd nevirSija 58 000 Eur be PVM.

78.7. Tikrinama, ar pasiDly'ta kaina nera per didele ir (ar) nepriimtina.
78.8. Perkandioji organizacija gali nevertinti viso tiekejo pasi[lymo, jeigu, patikrinusi jo

dali, nustato, kad pasi[lymas, vad,Jvaujantis jam nustatytais reikalavimais, turi btti atmetamas.
79. Komisija arba pirkimo organizatorius atmeta pasi[lym4, jeigu egzistuoja VPGSI 28

straipsnio 5 dalyje nurodytos aplinkybes.
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80. Jeigu tiekejas pateike netikslius, nei5samius kartu su pasifllymu teikiamus pirkimo
dokumentuose nurodytus dokumentus (ungtines veiklos sutarti, tiekejo igaliojim4 asmeniui
pasira5yti parai5k4 ar pasi[lym4, pasillymo galiojimo uZtikrinim4 patvirtinanti dokument4) arba
jeigu jq nepateike, komisija arba pirkimo organizatorius privalo praSyti tiekejo patikslinti, papildyti
arba pateikti minetus dokumentus per nustatytq proting4 terminq, kuris negali biiti trumpesnis kaip 3
darbo dienos nuo praSymo gavimo i5 komisijos arba pirkimo organizatoriaus dienos.

81. ISimtiess atvejais, kai kvalifikacinis reikalavimas yra islaptintas, atitikimas tokiam
reikalavimui gali bflti tikdnamas pasifilymo vertinimo etape, o dalyvio, neatitinkandio keliamo
kvalifikacinio reikalavimo, pasiiilymas atmetamas.

82. Neatmesti pasillym ai yra vertinami vadovauj antis VPGSf 28 straipsniu.

XII SKYRIUS
PIRKIMO SUTARTIS

83. Komisija arba pirkimq organizatorius, ivykdg pirkimo proceduras, perduoda pasi[lym4
pirkimo iniciatoriui, kuris parengia pirkimo sutarties projekt4, jeigu jis nebuvo parengtas kaip
pirkimo dokumentq sudetine dalis.

84. Sudarant pirkimo sutarti vadovaujamasi VPGSI 52 straipsnio 4, 5, 6, 8 daliq
nuostatomis.

85. Tais atvejais, kai pirkimo sutartis sudaroma ra5tu, o tiekejas, kuriam buvo pasitlyta
sudaryti pirkimo sutarti, atsisako sudaryti pirkimo sutarti, komisija arba pirkimo organizatorius
sillo sudaryti pirkimo sutarti tiekejui, kurio pasi[lymas pagal patvirtint4 pasillymq eilg yra pirmas
po tiekejo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutarti.

86. Atsisakymu sudaryti pirkimo sutartilaikomas bet kuris i5 Siq atvejq:
86.1. tiekejas ra5tu atsisako sudaryti pirkimo sutarti;
86.2. tiekejas nepasira5o pirkimo sutarties iki nurodyto laiko;
86.3. tiekejas atsisako pasira5yti pirkimo sutarti pirkimo dokumentuose nustatlrtomis

s4lygomis;
86.4. tiekejas nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties ivykdymo

uZtikrinimo iki komisijos arba pirkimo organizatoriaus nurodyto laiko;
86.5. tkio subjektq grupe, kurios pasi[lymas pripaZintas geriausiu, neigijo komisijos arba

pirkimo organizatoriaus reikalauj amo s tei sines formos.

XIII SKYRIUS
INFORMACIJOS TEIKIMAS

87. Komisij a arba pirkimo organizatorius, informuodami apie pirkimo procedlros rezultatus,
vadovaujasi VPGSI 47 straipsniu, i5skyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma ZodZiu.

88. Perkandioji organizacija, komisija, jos nariai, pirkimo organizatorius ar ekspertai ir kiti
asmenys, nepaZeisdami istatymq reikalavimq, ypad del sudarytq pirkimo sutardiq skelbimo ir
informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, negali tretiesiems asmenims
atskleisti pateiktos tiekejo informacijos, kurios konfidencialum4 nurode tiekejas. Toki4 informacijq
sudaro komercine (gamybine) paslaptis ir konfidencialieji pasifilymq aspektai. Tiekejas, teikdamas
pasillym4, privalo nurodyti, kuri pasiiilymo dalis ar duomenys yra konfidencialiis. Tiekejas negali
vieSai skelbiamos ar visuomenei lengvai prieinamos informacijos nurodyti kaip konfidencialios.
Pasitilyme nurodyta prekiq, paslaugq ar darbq kaina, iSskyrus jos sudedam4sias dalis, nera laikoma
konfi dencialia informacij a.
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XIV SKYRIUS
ISLAPTINTOS INFORMACIJOS APSAUGOS REIKALAVIMAI IR KONTROLE

89. Jeigu pirkimo proced[ry metu kandidatams ar dalyviams numatoma pateikti islaptintq
informacij4, vadovaujantis Valstybes ir tarnybos paslapdiq istatymu, pirkimo dokumentuose
nustatomos sqlygos, kurias atitinkantiems kandidatams ar dalyviams gales bflti pateikta islaptinta
informacija ir Sios informacijos apsaugos reikalavimai. Taip pat reikalaujama, kad rengiant
pasiulym4, dalyvaujantys subrangovai, subtiekejai atitiktq kandidatams ar dalyviams numatytus
reikalavimus. Pirkimo dokumentuose turi biiti numatyta pareiga tiek procedlrose dalyvavusiam,
tadiau nelaimejusiam, tiek sutarti vykdandiam tiekejui grqZinti perkandiajai organizacijai vis4 gautq,
sukurt4 islaptint4 informacij4, kaip tai nurodyta Valstybes ir tarnybos paslapdiq istatymo 33
straipsnio 8 ir 9 dalyse.

90. Jeigu pirkimo sutartis, kuri4 numatoma sudaryti, yra susijusi su islaptintos informacijos
naudojimu, vadovaujantis Valstybes ir tarnybos paslapdiq istatymu, pirkimo dokumentuose
nurodomos bltinos priemones ir reikalavimai tokios informacijos apsaugai uZtikrinti. Tokiu atveju
gali b[ti reikalaujama parai5koje ar pasiUlyme taip pat nurodyti:

90.1. Dalyvio ir numatomq subrangovq isipareigojim4 saugoti islaptint4 informacij4, kuri4
jie Zino ar suZinos per vis4 pirkimo sutarties galiojimo laikotarpi, taip pat 5i4 sutarti ivykdZius ar jE
nutraukus.

90.2. Dalyvio isipareigojim4 uZtikrinti, kad kiti subrangovai, su kuriais jis sudarys
subrangos sutartis pirkimo sutarties vykdymo metu, perkandiajai organizacijai taip pat isipareigos
saugoti islaptint4 informacij 4.

90.3. Informacij4 apie numatomus subrangovus, i5 kurios komisija ar pirkimo organizatorius
galetq sprgsti, ar subrangovai uZtikrins islaptintos informacijos, kuri4 jie suZinos vykdydami
isipareigojimus pagal subrangos sutarti, apsaug4. Prekiq, paslaugq ar darbq, susijusiq su islaptinta
informacija, saugumas turi b[ti uZtikrinamas pagal Valstybes ir tarnybos paslapdiq istatymo
reikalavimus.

XV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

91. Kai pirkim4 vykdo kornisija, jos sprendimai protokoluojami.
92. Kai pirkim4 vykdo pirkimo organizatorius, pildoma MaZos vertds pirkimo palyma (2

priedas). PaLymq tvirtina Marijampoles apskr. VPK vir5ininko pavaduotojas. Pairyma gali bflti
nepildoma, kai numatomos sudary'ti pirkimo sutarties verte maZesne nei 10 000 Eur be PVM.

93. Gindq nagrinejimas atliekamas vadovaujantis VPGSI IV skyriaus nuostatomis.
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Marij ampoles apskrities vyriausioj o policij o s

komisariato maZos vertes vieSqjq pirkimq,
atliekamq gynybos ir saugumo srityje, taisykliq
1 priedas

(Uisakymo kortelOs forma)

TVIRTINU
(Perkandiosios organizacij os vadovo
arba jo igalioto asmens pareigq
pavadinimas)
(para5as)
(vardas ir pavarde)

uZsarvuro KoRTELE

(data ) (registracijos Nr.)
Nr.

(sudarymo vrieta)

Pirkimo iniciatoriaus vardas, pavard6 ir pareigos:

Pildo pirkimo iniciatorius:

Pirkimo objekto pavadinimas ir jo
apibudinimas

Pirkimo vykdymo pagrindas

Reikalingas kiekis ar apinttys

Te c hniniai re ikal av i nru i
Siulomq kviesti tiekejq sqraias
Preliminar i uis alrymo kaina
(nurodyti sumq eurais)
BVPZ kodas (3-5 skaiiiai)
Sutarties trukmd su galimais pratgsimais
Ui sutarties vykdymq atsakingi asmenys

Pagrindimas, jei atsisakoma pirWi per CPO
(neskelbiamiems maios vertds pirhmams iki 10 000 Eur fte
P V M) oasr indimas neoriva lomas)

( para5as, vardo raide ir pavarde)

Aptarnavimo skyriaus darbuotojo, atsakingo uZ i5anksting finansq kontrolg, Lyma apie finansines galimybes
vykdyti uZsakym4

( para3as. vardo raide ir pavarde)

Marijampoles apskr. VPK vadovyber; paskirto vykdytojo ?yma apie ivykdym4

(pareigos )

(data)

(paraSas) (vardas ir pavarde)
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Marij ampoles apskrities vyriausioj o policij o s

komisariato maZos vertes vie5qjq pirkimq,
atliekamq gynybos ir saugumo srityje, taisykliq
2 priedas

(Maios vertOs pirkimo paZymos forma)

TVIRTINU
(Perkandiosios organizacijos vadovo
arba jo igalioto asmens pareigq
pavadinimas)
(para5as)
(vardas ir pavarde)

(policijos jstaigos, padalinio pavadinimas)

MAZOS VERTES PIRKIMO PAZYMA

Nr.
lOata ,r *reris;

L Pirkimo pagrintlas - pirkirno paraiSka 20_-_-_ Nr.
2. Pirkimo paraiSk4 parengursi policijos lstaiga:

Minimali planuojama sudaryti sutarties vertdl
Pirkimas atliktas CVP IS priemonemis

kitomis priemonemis

kaina
s4naudos
kainos ar s4naudq ir kokybes
santykis

6. Vertinimo kriterij us

Jei verli bendra pasiIlymo kai irl,rimo dal iai atskirai

8. Pirkime dalyvavo vienas tiekdjas: TAIP (NE).
9. Pirkimo vertinimui atlikti buvo pasitelktas ekspertas: TAIP (NE).

kiek

3. Pirkimo objektas (pirkinyr;):

Matavimo vienetas

7. Pasiiilymus pateikg tiekdjai:
lnama ne na - kleKvlenar

Eit.
Nr.

Pavadinirnas
Bendra

pasiulymo
kaina

Aplilausos blidas
(ei apklausa

atlir:kama LodLiu,
nurodomi faktiniai

kontaktai, jei ra5tu -
iSsiqstq kvietimq

adresai)

Siulym4
pateikusio asmens
pareigos, vardas,

pava rd0,
data

Pasiulymo atitiktis
reikalavimams

Pasiulymo
atitiktis

reikalavimams ir
atmetimo
prieZastis

kad Sio tie



Nr.
Kaina, Eur

be PVM
PVM Bendra kaina, Eur

su PVM

I I . Taikomas sutarties atidej imo terminas: nurodomos dienos
12. Pastabosz gcrutu pretenzija' ir pan.

Paiym4 uipildd

(pirkimo organizatoriaus pareigos) (para5as)
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(vardas ir pavarde)
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