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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus lop5elio - darZelio ,,Varpelis " (toliau - Perkandioji organizacija) viesqjq pirkimq
organizavimo taisykliq tikslas - sukurti vykdomq vie5qfq pirkimq (toliau - pirkimai) organizavimo
sistem4, uZtikrinandi4 vykdomq pirkimq teisetum4, lygiateisi5kumo, nediikriminavimo, abipusio
pripaZinimo, proporcingumo, konkurencijos ir skaidrumo principq laikym4si, strateginiq ii kitq
Perkandiosios organizacijos veiklos planq igyvendinim4, sutartiniq isipareigojimq treiiesiems
asmenims laikym4si.

2. Siekiant uZtikrinti tinkam4 pirkimq proceso valdym4 pirkimq organizavimas turi apimti vis4
pirkimq proces4 (t. y. Perkandiosios organizacijos poreikiq formavim4, pirkimq pianavim4,
iniciavim4 ir pasirengim4 jiems, pirkimq vykdymq, pirkimo sutarties sudarym4, uyt ay-a ir jos
r ezultatt4 iv ertinim4) .

3. Planuodama ir atlikdama pirkimus, vykdydama pirkimo sutartis ir nustatydama pirkimq
kontroles priemones, Perkandioji organizacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos vieSqlq pi.t i..rq
istatymu (toliau - Vie5qiq pirkimq istatymas), jo igyvendinamaisiais teises aktais, kitais istatymais ir
Perkandiosios organizacijos priimtais vidaus dokumentais.

4. Organizuojant pirkimus Perkandiojoj e organizacijoje, turi b[ti racionaliai naudojamos
Perkandiosios organizacijos le5os ir darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutarti (toliau - darbuoiojai),
darbo laikas, laikomasi konfidencialumo ir nesaliskumo reikalavimq.

5. Taisyklese vartojamos s4vokos:
5.1. MaZos vertds pirkimo pailyma - Perkandiosios oryarizacijos nustatytos formos

dokumentas, Perkandiosios organizacijos direktoriaus nustatytais maZos vertes pirkimo atvejais
pildomas pirkimo organizatoriaus ir pagrindZiantis jo priimtq sprendimq atitikti VieSqjq pirkimq
istatymo ir kitq pirkimus reglamentuojandiq teises aktq reikalavimams.

5.2. Perkaniiosios organizacijos pirkimq vidaus kontrol6 - Perkandiosios organizacijos
direktoriaus sukurtos vidaus kontroles sistemos dalis, kuria siekiama identifikuoti galimas klaidas ar
paZeidimus bet kuriame pirkimq proceso etape, uZkirsti jiems keli4 ateityje beiuZtikrinti su tuo
susijusiq rizikos veiksniq valdymq ir tinkam4 Perkandiosios organizacijos piitirnq vykdym4.

5.3. Pirkimq organizatorius - Perkandiosios organizacijos direktoriaus isakymu paskirtas
darbuotojas, kuris Perkandiosios organizacijos nustatyta tvarka organizuoja ir atl'ieka maZos vertes
pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viesojo pirlimo komisija. Skiriant pirkimq
organizatoriq, turi btti atsiZvelgiama ijo ekonomines, technines, teisines Ziniai ir Vie5qjq pi.t irrq
istatymo bei kitq pirkimus reglamentuojandiq teises aktq ismanym4. Pirkimq organizatorLi gali buti
tik nepriekaiStingos reputacij os asmenys.

5.4. Pirkimq organizavimas - Perkandiosios organizacijos direktoriaus veiksmai, kuriant
sistem4, apimandi4 atsakingq asmenq paskyrim4, jq funkcijq, teisiq, pareigq ir atsaiomybes
nustatym4, kuria siekiama tinkamo pirkimq ir pirkimq sutardiq vykdymo, racionaliai naudojanttam
skirtas le5as ir Zmogi5kuosius i5teklius.

5.5. Pirkimq planas - Perkandiosios organizacijos parengtas ir patvirtintas einamaisiais
biudZetiniais metais planuojamq vykdyti prekiq, paslaugq ir darbq pirkimq s4raSas.

5.6. Pirkimg suvestin6 - Perkandiosios organizacijos parengta informacija apie visus
supaprastintus ir tarptautines vertes biudZetiniais metais planuojamus vykdyti pirkimus. Si suvlstine turi
blti paskelbta kasmet ne veliau kaip iki kovo l5 dienos, o patikslinus pirkimq planq-ne veliau kaip per
5 darbo dienas, turi bUti paskelbta Centrineje vieSqiq pirkimq informicineje sistemoje (toliau CVp fS)



pagal Vie5qjq pirkimq tarnybos nustatytus reikalavimus ir tvarkq. Iki 2023 m. sausio 1 d. Sio
papunkdio nuostata maZos vertes pirkimams yra neprivaloma.

5.7. Prekiq, paslaugq ar darbq poreikio s4ra5as (toliau - Pirkimq s4ra5as) - pirkimq
organizatoriaus parengta susisteminta informacija apie ateinandiais biudZetiniais metais reikalingas
pirkti prekes, paslaugas ir darbus.

5.8. Rinkos tyrimas - kokybines ir kiekybines informacijos apie realiq bei potencialiq prekiq,
paslaugq ir darbq pasiul4 (tiekejus (lskaitant ir rinkoje veikiandias Vie5qjq pirkimq lstatymo 23
straipsnio 1 dalyje nurodytas istaigas ir imones), jq tiekiamas prekes,-teikiamas'paslaugas ir
atliekamus darbus, uZimam4 rinkos dali, kainas ir pan.) rinkimas, analize ir apibendrintq iSvadq
rengimas, skirtas sprendimams, susijusiems su pirkimais, priimti.

5'9. Uil, Perkaniiosios organizacijos administravim4 Centrin6je vie5qjq pirkimg
informacin6je sistemoje atsakingas asmuo (toliau - CVP IS administratorius) - Perkandiosios
organizacijos direktoriaus isakymu paskirtas Perkandiosios organizacijos darbuotojas, turintis teisg
CVP IS tvarkyti duomenis apie Perkandiqjq organizacijq ir jos darbuotojus (pirkimq specialistus,
ekspertus ir kt.).

5.10. UZ pirkimq planavim4 atsakingas asmuo - Perkandiosios organizacijos direktoriaus
isakymu paskirtas darbuotojas, atsakingas uZ biudZetiniais metais numatomq pirkii Perkandiosios
organizacijos reikmems reikalingq darbq, prekiq ir paslaugq plano sudarym4 ir jo paskelbim4.

5.1 l. UZ pirkimq vykdymq naudojantis centrin6s perkaniiosios organizacijos elektroniniu
katalogu atsakingas asmuo Perkandiosios organizacijos direktoriaus isakymu paskirtas
darbuotojas, kuriam vie5oji istaiga Centrine projektq valdymo agentflra, atliekanti centrines
perkandiosios organizacijos (toliau - CPO) funkcijas, suteikia prisijungimo duomenis prie
elektroninio katalogo CPO.ltrM (toliau - CPO elektroninis katalogas)- Kai nnmatoma maZos vertds
pirkimo sutarties verte yra maZesne kaip 10000 (deSimt t[kstandiq) Eur be PVM, pareigos pirkti iS
centrines perkandiosios organizacijos nera.

6. Kitos Taisyklese vartojamos pagrindines s4vokos yra apibreLtos VieSqjq pirkimq istatyme,
kituose pirkimus reglamentuoj andiuose teises aktuose.

7. Pasikeitus Taisyklese minimiems teises aktams taikomos aktualios tq teises aktq redakcijos
nuostatos.

II. PERKANdIOSIOS ORGANIZACIJOS vIESUJq PIRKIMU oRGANIZAVIMAS IR
JUOSE DALYVAUJANTYS ASMENYS

8. Taisykles nustato tvark4, atsakingus asmenis ir Perkandiosios organizacijos pirkimq
organizavimo tvark4 nuo pirkimq poreikio formavimo iki pirkimo sutarties rezultato ivertinimo arba,
jeigu pirkimo sutartis nebuvo sudaryta, - iki pirkimo proceduros pabaigos.

9. Taisyklese apibreZiama vykdomq pirkimq, pirkimq procesas ir pirkime dalyvaujandiq
asmenq funkcijos ir atsakomybe.

10. Registruojant ir apskaitant su pirkimais susijusius dokumentus, Perkandiojoje
organizacijoje vadovaujamasi Lietuvos Respublikos dokumentq ir archyvq istatymo nuostatomis ir
kitais poistatyminiais teises aktais.

1 1. Pirkimq organizatorius atlieka Sias funkcijas:
11.1. pagal poreiki atlieka rinkos tyrim4 (i5skyrus ypatingos skubos pirkimus ar kitais

Perkandiosios organizacijos vidaus dokumentuose nustatytais atvejais);
11.2. rengialaisvos formos prekiq, paslaugq ir darbq pagrindim4 (toliau - pirkimq pagrindimas)

(pagrindZiamas i5laidq butinumas, atsiZvelgiant i pirkimo organizatoriaus veiklos-uZdavinius ir
tikslus);

I 1.3. rengia pirkimq s4ra54 flaisykliq 4 priedas);
1 1.4. nuo 1000 Eur (be pridetines vertes mokesdio) pirkimo proceduroms atlikti pildo paraisk4,

kurios forma pateikta Taisykliq I priede (toliau - paraiSka);
11.5. organizuoja Perkandiosios organizacijos sudarytose pirkimo sutartyse numatytq jos

isipareigojimq vykdymq ir priZi[ri pristatymo (atlikimo, teikimof terminq bei piekiq, pastaugq ir
darbq atitiktipirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams laikym4si;



I 1.6. inicijuoja si[lymus del pirkimo sutardiq pratgsimo, keitimo (esant galimybei), nutraukimo
ar pirkimo sutartyje numatytq prievoliq ivykdymo uZtikdnimo btdq taikymo kontrahentui;

11.7. teikia informacij4 direktoriui apie ivykdyas ar nutrauktas pirkimo sutartis
(preliminari4sias sutartis).

I l.8.vykdo maZos vertes pirkimq proced[ras MaZos vertds pirkimq tvarkos apraSe nustatytais
atvejais ir tvarka;

11.9. atlikdamas pirkim4, pirkimo organizatorius pildo tiekejq apklausos palymq. Tiekejq
apklausos paiyma gali bfiti nepildoma, jei numatomos sudaryi pirkimo sutarties verte yr maZesne
kaip 3000 eury be PVM. Taisykliq 5 priede, iki 3000 eurq be PVM turi teisg apklausti vien4 tiekej4 ir
pildo pirkimqiumal4, kurio forma pateikta Taisykliq 7 priede;

1 1.10. rengia pirkimo dokumentus MaZos vertes pirkimq tvarkos apra5e numatytais atvejais;
1 1.1 l. tvarko bendr4 Perkandiosios organizacijos Pirkimq registracijos Zurnal4 (Taisykliq 7

priedas).

12. UZ pirkimq planavim4 atsakingas asmuo atlieka Sias funkcijas:
12.1. rengia perkandiosios organizacijos einamqjq biudZetiniq metq pirkimq plang (taisykliq 6

priedas) ir jo pakeitimus bei teikia tvirtinti istaigos vadovui;
12.2. skaidiuoja numatomo pirkimo vertg;
12.3. CVPIS pateikia ataskaitas Vie5qiq pirkimq istatymo 96 straipsnio nustatyta tvarka.
13. Perkandiosios organizacijos pirkimui (pirkimams) organizuoti ir atlikti (maZos vertes

pirkimq atveju taip pat gali blti pavedama) sudaryta Vie5ojo pirkimo komisija, kuriai uZduotys
nustatytos ir suteikti visi igaliojimai toms uZduotims atlikti Vie5ojo pirkimo komisijos darbo reglamente.

14. CVP IS administratorius atlieka Sias funkcijas:
14.1. atsako uZ duomenq apie perkandiqj4 organizacij4 aktualum4

Perkandio sio s organizacij o s darbuotoj ams suteiktas tei se s ;
14.2. vykdydamas Perkandiosios organizacijos direktoriaus nurodymus, sukuria ir

organizacijos naudotojus, kuria naudotojq grupes CVP IS priemondmis vykdomiems
suteikia jiems lgaliojimus ir nustato prieigos prie duomenq ribas;

14.3. vykdydamas Perkandiosios organizacijos direktoriaus nurodymus, CVP
esamus naudotojus arba apriboja jq teises ir prieig4 prie CVp IS.

registruoja
pirkimams,

IS paSalina

15. Perkandiosios organizacijos CVP IS registruotq naudotojq s4ra5us, asmenq, turindiq
prieig4 prie CVP IS.

16. Perkandioji organizacija privalo isigyti prekiq, paslaugq ir darbq iS CPO arba per j4, jeigu
Lietuvos Respublikoje veikiandios CPO sillomos prekes ar paslaugos, per sukurt4 dinaming pirkimq
sistem4 ar sudaryt4 preliminariqq sutarti galimos isigyti prekes, paslaugos ar darbai atitinka
perkandiosios organizacijos poreikius ir perkandioji organizacija negali prekiq, paslaugq ar darbq isigyti
efektyvesniu biidu racionaliai naudodama tam skirtas leSas. Siame punkte numatytos pareigos isiEyti
prekiq, paslaugq ir darbq iS CPO arba per jq gali btti nesilaikoma, kai atliekant neskel6iam4 apklaus4
numatoma pirkimo sutarties vertd yra maZesne kaip l0 000 Eur (desimt t[kstandiq eury) @e pridetines
vertes mokesdio).

17. Tam tikslui paskirtas uZ pirkimq vykdym4 naudojantis CPO elektroniniu katalogu
atsakingas asmuo. Ui pirkimg vykdym4 naudojantis CPO elektroniniu katalogu atsakingas asmuo
Perkandiosios organizacijos direktoriaus pavedimu tiesiogiai vykdo prekiq, paslaugq ar darbq pirkimus
naudodamasis CPO elektroniniu katalogu.

rII. PERKANiIosIos ORGANIZACIJos pREKrV, rASLAUGU rR (AR) DARBV poRnrKro
FORMAVIMO ETAPAS

18. Perkandiosios organizacijos reikmems reikalingq pirkti prekiq, paslaugq ar darbq poreiki
formuoja pirkimq organizatorius. Pirkimq organizatorius pateikiauZ pirkimq planavim4 atsakingam
asmeniui pirkimq s4ra54 ateinantiems biudZetiniams metams.

19. Pirkimq organizatorius, rengdamas pirkimq s4ra54, turi:
19.1. atlikti rinkos tyrim4 (eigu yra poreikis), reikaling4 potencialiems tiekejams, numatomai

pirkimo vertei ir galimybei supaprastint4 pirkim4 atlikti i5 Viesqjq pirkimq istatymo 23 straipsnio I
dalyje nurodytq istaigq ir imoniq nustatyti;



19.2. lvertinti galimybg prekes, paslaugas ir darbus isigyti naudojantis CPO elektroniniu
katalogu ir pirkimq pagrindime pateikti vien4 is toliau pateiktq siulymq:

19.2.1. pirkim4 vykdyti naudojantis CPO elektroniniu katalogu, kai jame siulomos prekes.
paslaugos ar darbai atitinka pirkimo Perkandiosios organizacijos poreikius ir pirkimas negali btti
atliktas efektyvesniu bUdu racionaliai naudojant le5as;

19.2.2. atlikti pirkimq nesinaudojant CPO elektroniniu katalogu ir, jeigu Perkandioji
organizacij apagalteises aktus privalo uZtikrinti, kad prekiq, paslaugq ir darbq pirkimai bltq vykdomi
naudojantis CPO elektroniniu katalogu, kai jame siulomos prekes, paslau os ar darbai atitinka
Perkandiosios organizacijos poreikius ir Perkandi oji organizacija negali jq atlikti efektyvesniu btidu
racionaliai naudodama leSas, pateikti argumentuot4 motyvacij 4;

19.3. ivertinti, ar ketinamoms isigyti prekems, paslaugoms ar darbams taikytini aplinkos
apsaugos kriterijai, energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir pirkimq pagrindime pateikti
siDlymus del Siq kriterijq taikymo vykdant pirkim4;

IV. PIRKIMU PLANAVIMO ETAPAS

20.Ui' pirkimq planavim4 atsakingas asmuo rengia pirkimq plan4 ir skelbia CVP IS tais metais
planuojamq atlikti viesqjq pirkimq (supaprastintq ir tarptautines vertes) suvesting. Perkandiosios
otganizaciios pirkimq planas rengiamas atsiZvelgiant i Perkandiosios organizacijos patvirtint4 i5laidq
plan4 ir (ar) kitus i5laidas pagrindZiandius dokumentus. Rengiant pirkimq plan4, iuri teisg gauti iS
Perkandiosios organizacrjos darbuotojq informacij4 apie reikalingq nupirkti prekiq, paslaugq ai d*bq
techninius, estetinius, funkcinius ir kokybes reikalavimus, prekiq kieki, teiktinq su prekemls susijusiq
paslaugq pobfrdi, darbq ir paslaugq apimtis, prekiq tiekimo, paslaugq teikimo, darbrlatlikimo terminus
(iskaitant numatomus pratgsimus), eksploatavimo i5laidas bei kitas pirkimo objektui keliamas s4lygas.
Informacija pateikiama ne veliau kaip iki einamqjq biudZetiniq metq kovo l5 dienos. Iki2023 m. sausio
1 d. Sio papunkdio nuostata maZos vertes pirkimams yra neprivaloma.

21. UL pirkimq planavim4 atsakingas asmuo, parenggs pirkimq planE, suderina ji su pirkimq
otganizatoriumi ir vyriausiu buhalteriu ir teikia tvirtinti Perkandiosios organizacijoi'direktoriui.
Perkandiosios organizacijos direktoriui patvirtinus planq, rengia pirkimq suvesting.

22. Pitkimo organizatoriai ne rediau kaip kas ketvirti perZiflri patvirtint4 pirkimq plan4 ir
ivertina j ame pateikto s informacij o s aktualum4.

23. Atsiradus poreikiui einamaisiais biudZetiniais metais tikslinti pirkimq plan4, pirkimo
iniciatorius ra5tu pateikia uZ verdiq skaidiavimq atsakingam asmeniui patikslint4 pirkimq s4raiq, k.rriam
pritarus, tikslinamas pirkimq planas. Tikslinamas pirkimq planas turi bgti-iuderinias'su'pirkimq
organizatoriais ir vyriausiu buhalteriu.

V. PIRKIMO ORGANIZAVIMO IR PASIRENGIMO JAM ETAPAS

24. Pirkimr4 organizatorius kiekvieno pirkimo, kurio sutarties verte viriija 1000 eurq,
procedlroms atlikti pildo paraiSk4. Pirkimo organizatoriui rekomenduojama perZiureti pirti-q s4raSo
rengimo etape atlikto rinkos tyrimo duomenis, rezultatus ir jei reikia atlikti l5samesni-rinkos ty.i*4,
biitin4 pirkimo vertei ir realiq tiekejq (iskaitant ir rinkoje veikiandias Vie5qjq pirkimq istatymo 23
straipsnyje nurodytas istaigas ir imones) skaidiui nustatyti. Jeigu paraiSka paduodama del pirkimo, apie
kuri nebus paskelbta, - tyrimu b[du nustatomi siulomq kviesti tiekejq sE i5ai ir ketinamq pirkti prekiq,
paslaugq ar darbq techniniai, estetiniai, funkciniai bei kokybes reikalavimai ir tiekejo tcvainkacijai bei
kompetencijai keliami reikalavimai.

25. UZpildyta ir su r,yriausiu buhalteriu suderinta parai5ka, kartu su rinkos tyrimo duomenimis
it rezultatais teikiama Perkandiosios organizacijos direktoiiui, kuris priima vien4 iS sprendimq:

25.1. pavesti jau sudarytai Vie5ojo pirkimo komisijai atlikti pirkimo procedlras arba suformuoti
nauj4 vie5ojo pirkimo komisij4 ir pavesti jai atlikti sio pirkimo proiedtiras;

25.2. pavesti pirkimo organizatoriui atlikti maZos vertes pirkimo procedlras;
25.3. pavesti uZ pirkimq vykdym4 naudojantis CPO elektroniniu katalogu atsakingam asmeniui

atlikti pirkim4;



25.4. igalioti kit4 perkandiqj4 organizacijq atlikti pirkimo proceduras iki pirkimo sutarties
sudarymo, nustadius jai uZduotis ir suteikus visus igaliojimus toms uZduotims vykdyti.

26. ParaiSkos ir rinkos tyrimq duomenys bei rezultatai saugomi kartu su susijusio pirkimo
dokumentais.

2T.Perkandiosios organizacijos direktoriui pavedus vykdyti pirkim4 VieSqjq pirkimq komisijai,
pirkimq organizatoriaus parengt4 pirkimo technines specifikacijos projekt4 gali pislilbti CVp IS.

28. Pirkimq organizatorius nagrineja gautas pastabas del pirkimo technines specifikacijos
projekto, ivertina pateiktq pastabq ir pasiulymq svarb4, atitikti Viesqjq pirkimq istatymo ir kitq pirkimus
reglamentuojandiq teises aktq reikalavimams ir teikia sifilymus Perkandiosios organizacijos direktoriui.

29. Sprendim4 del tiekejq pastabq ir pasiiilymq paskelbtam technines specifikacijos projektui
priima Perkandiosios organizacijos direktorius, ne veliau kaip iki pirkimo proceduros pradZios. Apie
priimt4 sprendim4 pirkimq organizatorius turi nedelsdamas ra5tu informuoti Vie5qjq pirliimq komisij4.

VI. PIRKIMO VYKDYMO ETAPAS

30. Pirkimq procediiras Perkandiojoj e organizacrjoje atlieka VieSojo pirkimo komisija,
patvirtinta Perkandiosios organizacijos direktoriaus isakymu ar Pirkimq organizatorius, paskirtas
Perkandiosios organizacijos direktoriaus isakymu.

31. Perkandiosios organizacrlos direktorius priima sprendim4 pavesti maZos vertes pirkimo
proced[ras atlikti Pirkimo organizatoriui, kai konkrediq prekiq, paslaugq ar darbq pirkimo sutaftGs verte
maZesne kaip l0 000 Eur (be pridetines vertes mokesdio), Vie5ojo pirkimo komisijai, kai prekiq,
paslaugq ar darbq pirkimo sutarties verte yra vir5ija l0 000 Eur (be pridetines vertes mokesdio).

32. Perkandiosios organizacijos direktorius turi teisg priimti sprendim4 pavesti supaprastint4
maZos vertes pirkim4 vykdyi Komisijai, neatsiZvelgdamas i Taisykliq 33 punkte nustatytas ipiintyUes
ir nurodydamas argumentus del tokio sprendimo priemimo.

33. Perkandioji organizacija, siekdama uZkirsti keli4 pirkimuose kylantiems interesq
konfliktams, kaip jie apibreZiami Vie5qjq pirkimq istatymo 21 straipsnio I dalyje, reikalauja, kad
Perkandiosios organizacijos darbuotojai, pirkimq organizatoriai, VieSojo pirkimo iomisijos nariai ar
ekspertai, stebetojai, dalyvaujantys pirkimo procedlroje ar galintys daryti itak4jos rezultatams, pirkimo
procedtirose dalyvautq ar su pirkimu susijusius sprendimus priimtq, tik prie5 tai pasiraSg
konfidencialumo pasiZadejim4 ir nesaliSkumo deklaracij4. Konfidencialumo pasiZadejim4 fiaiiykliq 3
priedas) ir ne5ali5kumo deklaracij4 fiaisykliq 2 priedas) asmuo pasiraso, kai yra paskiiiamas atlitti jam
numatytas pareigas.

34. Vie5ojo pirkimo komisija:
34.1. parenka pirkimo b[dE;
34.2. pate*a pirkimo forma (skelbiamas/ neskelbiamas pirkimas) MaZos vertes pirkimq tvarkos

apra5o nustatyta tvarka;
34.3. vie5qjq pirkimq komisijos posedZiq eig4 ir sprendimus iformina protokolu.
34.4. vykdo maZos vertds pirkimo procedtras MaZos vert6s pirkimq apraSo nustatyta tvarka

pagal Vie5qjq pirkimq komisijos reglamente suteiktus igaliojimus.
35. Pirkimo organizatorius:
35.1. parenka pirkimo form4 (skelbiamas/ neskelbiamas pirkimas, Zodhiu/ra5tu) MaZos vertes

pirkimq tvarkos apra5o nustatyta tvarka;
35.2. vykdo maZos vertds pirkimo proced[ras Ma:Zos vertes pirkimq apraSo nustatyta tvarka;
35.3. parengia MaZos vertes pirkimo palymq (Taisykliq 5 priedas), kai atliekama apklausa

apklausiant daugiau kaip vien4 tiekej4;
35.4. pirkimo procedtros rezultatus registruoja Pirkimq registracijos Zurnale (Taisykliq 7

priedas), kai atliekama neskelbiama apklausa Lodliu apklausiant vien4 tiekejq. Neskelbiama apklausa
LodLiu kreipiantis i vien4 tiekej4 gali btiti vykdoma iki 3000 eury be pvM.

36. Vie5qiq pirkimq komisija ar pirkimo organizatorius parengia pirkimo dokumentus ir teikia
tvirtinti Perkandiosios organizacijos direktoriui.

37. Pirkimo procedtry vykdymo metu atsiradus aplinkybems, kuriq negalima buvo numatyti, ar
kitoms aplinkybes, kurioms esant, tik Perkandiosios organizacijos direktorius gali priimti sprendim4,



Vie5ojo pirkimo komisija ar pirkimo organizatorius ra5tu apie tai informuoja Perkandiosios
organizacij os direktoriq.

VII. PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO ETAPAS

3S.Atlikus pirkimo proced[ras ir priemus sprendim4 sudaryti pirkimo sutarti, parengiamas
galutinis sutarties projektas (tuo atveju, jeigu pirkim4 pavesti vykdyi pirkimo organizatoriui - rengia
pirkimo orgarizatorius; jeigu pirkim4 vykdo Vie5ojo pirkimo komisija - komisijos narys - sekretoriui).
pagal pirkimo dokumentuose pateikt4 projekt4 (ei toks buvo parengtas) arba pagal pirkimo
dokumentuose nustatytas pagrindines pirkimo sutarties s4lygas.

V[I. PIRKIMO SUTARTIES VYKDYMO ETAPAS

39. Perkandiosios organizacijos ir tiekejo isipareigojimq vykdymo, pristatymo (atlikimo,
teikimo) terminq laikymosi koordinavim4 (organizavim1), taip pat prekiq, paslaugq ir darbq atitikties
pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams stebesena pavedama pirkimo
organizatoriams ar Perkandiosios organizacijos direktoriaus sprendimu kitiems uZ pirkimo iutardiq
vykdymq atsakingiems asmenims. UZ sutarties vykdym4, kontroliavimq bei uZ sutarties paskelbim4
atsakingas asmuo privalo bUti nurodomas pirkimo sutartyse.

40. Pirkimq organizatorius ar kitas uZ pirkimo sutardiq vykdym4 atsakingas asmuo, pastebejgs
pirkimo sutarties vykdymo trlkumus ar esant kitoms svarbioms aplinkybems, gali raStu kreiptis i
Perkandiosios organizacijos direktoriq, siiilydamas taikyi kontrahentui pirkimo sutartyje numatytq
prievoliq ivykdymo uztikinimo bud4 (-us), taip pat inicijuoti pirkimo sutarties nutraut<imE .yo.1e
nustatytais pagrindais.

41. Jeigu pirkimo sutartyje nenumatyta pasirinkimo galimybe del jos pratgsimo, o prekiq tiekimas
ar paslaugq teikimas yra butinas Perkandiosios organizacijos funkcijoms atlikti, pirkimq organizatorius
privalo Taisyklese nustatyta tvarka numatyti jq pirkim4 ateinandiais biudZetiniaii metaii.

42. Jeigu pirkimo sutartyje numatyta pasirinkimo galimybe del jos pratgsimo, pirkimq
organizatotius, atsiZvelggs ipirkimo sutartyje numatytq isipareigojimq laikym4si ir aUikgs rinkoi tyrim4
pirkimo sutarties objekto rinkos kainai nustatyti, ivertina pirkimo sutarties praigsimo tikslingumE.

43. Nustatgs, kad Perkandiajai organizacijai nera naudinga pratgsti galiojandiE pirkimo sutarti,
pirkimq orgarizatorius einamqjq biudZetiniq metq pabaigoje naujEji pirkim4 itraukia-! pirkimq s4ras4
ateinantiems biudZetiniams metams.

44.Nustadius, kad yra tikslinga pratgsti galiojandi4 pirkimo sutarti:
pirkimq organizatorius :

44.1. parengia susitarimo del pirkimo sutarties pratgsimo projekt4;
4 4.2. teikia pasirasyti Perkandio sio s organizacij o s direktoriui.
45. Inicijuodamas pirkimo sutarties s4lygrl keitim4, pirkimq organizatorius turi nustatyti ar:
45.1' pirkimo sutarties s4lygq keitimo pasirinkimo galimybe buvo numa[ta pirkimo sutartyje;
45.2. pakeitus pirkimo sutarties s4lygas nebus paZeisti pagrindiniai pirkimq principai ir tikslai;
46. Pirkimq organizatoriui nustadius, kad numatomq keisti nustat5rtq pirkimo sutarties s4lygq

keitimas atitinka viesqfq pirkimq istatymo 89 straipsnyje nurodyus atvejus: 
- -

46. 1. pirkimq organizatorius:
46.1.1. parengia pirkimo sutarties pakeitimo projekt4;
46.r.2. teikia pasirasyti Perkandiosios organizacijos direktoriui.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

47. Planavimo ir pasirengimo pirkimams dokumentai, pirkimo dokumentai, paraiskos,
pasiulymai bei jq nagrinejimo ir vertinimo dokumentai, Vie5ojo pirkimo komisijos priemimo, derybq
dialogo ar kiti protokolai, MaZos vert6s pirkimo paZymos, susiraSinejimo dokumentai, kiti su pirkimu



susijg dokumentai (konfidencialumo pasiZadejimai, nesali5kumo deklaracijos, pirkimo sutartys, pirkimo
procedurq ataskaitos, pirkimo sutardiq ataskaitos) registruojami ir saugomi Perkandiojoje organizacijoje

48. Visi su pirkimq organizavimu, vykdymu ir vidaus kontrole susijg dokumentai saugomi kirtu
su pirkimq proced[ry dokumentais Vie5qjq pirkimq istatymo ir Lietuvos Respublikos dokumentq ir
archyvq istatymo nustatyta tvarka.


