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Kaunas 

 

1. P a k e i č i u valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos mažos vertės pirkimų taisykles, 

patvirtintas valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 

9 d. įsakymu Nr. 4S-129 „Dėl valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos mažos vertės pirkimų 

taisyklių patvirtinimo“ (2018 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 4S-155 redakcija): 

1.1. pakeičiu 21.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 

 „21.4.3. Sutartis sudaroma raštu. Žodžiu ji gali būti sudaroma tik tada, kai pirkimo sutarties vertė 

yra mažesnė kaip 5 000 Eur (penki tūkstančiai eurų) (be PVM).“. 

1.2. pakeičiu 21.4.4 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„21.4.4. Laimėjusio tiekėjo pasiūlymas (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), 

raštu sudaryta pirkimo sutartis, preliminarioji sutartis ir šių sutarčių pakeitimai, išskyrus informaciją, 

kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba 

visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą 

poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios 

sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų 

pirkimų tarnybos nustatyta tvarka1 turi būti paskelbti CVP IS. Šis reikalavimas netaikomas pirkimams, 

kurie atlikti neskelbiamų derybų būdu (mažos vertės pirkimų atveju – neskelbiant apie pirkimą) esant 

Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 79 straipsnio 1 dalies 3 punkto b ir c papunkčiuose ir 6 dalies 5, 

6, 7 punktuose nustatytoms sąlygoms, jeigu jų metu laimėjusiu dalyviu nustatomas fizinis asmuo, ir esant 

Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 79 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktyje nustatytai sąlygai, 

taip pat laimėjusio dalyvio pasiūlymo, pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties dalims, kai nėra 

techninių galimybių tokiu būdu paskelbti informacijos. Tokiu atveju perkantysis subjektas turi sudaryti 

galimybę susipažinti su nepaskelbtomis laimėjusio dalyvio pasiūlymo, pirkimo sutarties ar 

preliminariosios sutarties dalimis. Informacija apie žodžiu sudarytas pirkimų sutartis skelbiama Viešųjų 

pirkimų tarnybos nustatyta tvarka. Šioje dalyje nurodytas perkančiojo subjekto pareigas atlieka centrinė 

perkančioji organizacija, jeigu dėl šių pareigų atlikimo yra sudarytas perkančiojo subjekto ir centrinės 

perkančiosios organizacijos susitarimas.“. 

1.3. papildau nauju 21.4.41 papunkčiu: 

„21.4.41 . Šių Taisyklių 21.4.4 papunktyje nurodytus dokumentus ir (ar) informaciją apie žodžiu 

sudarytas pirkimų sutartis skelbia su atitinkamu pirkimu susiję pirkimų organizatoriai, pirkimų iniciatoriai 

ir (ar) pirkimų administratorius.  

 

 

Generalinis direktorius                                         

 
1 Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų 

pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

 


