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UTENOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 1. Šios Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ (toliau – Perkančioji organizacija) supaprastintų 
viešųjų pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Perkančiosios organizacijos vykdomų prekių, 
paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų būdus, organizavimo ir vykdymo tvarką. 
 2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – 
Įstatymas) ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais. 
 2. p. redakcija nuo 2015-01-01 
 2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – 
Įstatymas) ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais. Atlikdama supaprastintus pirkimus 
Perkančioji organizacija vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu, šiomis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos 
civiliniu kodeksu, kitais įstatymais ir juos įgyvendinančiais teisės aktais. 
 Pakeitimas 2. p.: Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus 2015-01-14 įsakymas Nr. V-7 
 3. Supaprastinti pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, 
abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. Priimant 
sprendimus dėl pirkimo dokumentų sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu. 
 4. Pirkimo pradžią ir pabaigą reglamentuoja Įstatymo 7 straipsnis. 
 4. p. redakcija nuo 2015-01-01 
 4. Pirkimo pradžią, pabaigą, pirkimo procedūrų nutraukimą reglamentuoja Įstatymo 7 straipsnis. 
Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo 
procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. 
 Pakeitimas 4. p.: Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus 2015-01-14 įsakymas Nr. V-7 
 5. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 
     5.1. apklausa raštu – mažos vertės pirkimo būdas, kai Perkančioji organizacija raštu arba skelbimu 
kviečia tiekėjus pateikti pasiūlymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš mažiausią kainą pasiūliusio ar 
ekonomiškiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo; 
 5.2. apklausa žodžiu – mažos vertės pirkimo būdas, kai numatomo pirkimo vertė neviršija 10 000 Lt 
be PVM ir Perkančioji organizacija žodžiu kviečia tiekėjus pateikti pasiūlymus ir perka prekes, paslaugas ar 
darbus iš pirkimą laimėjusio tiekėjo; 
 5.2. p. redakcija nuo 2015-01-01 
 5.2. apklausa žodžiu – mažos vertės pirkimo būdas, kai numatomo pirkimo vertė neviršija 3000 eurų 
be PVM ir Perkančioji organizacija žodžiu kviečia tiekėjus pateikti pasiūlymus ir perka prekes, paslaugas ar 
darbus iš pirkimą laimėjusio tiekėjo; 
 Pakeitimas 5.2. p.: Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus 2015-01-14 įsakymas Nr. V-7 
 5.3. pirkimo iniciatorius – Perkančiosios organizacijos darbuotojas, kuris nurodė poreikį įsigyti 
reikalingas prekes, paslaugas, darbus; 
 5.4. pirkimo organizatorius – Perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu paskirtas Perkančiosios 
organizacijos darbuotojas, kuris Taisyklių nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka supaprastintus pirkimus, kai 
tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija); 
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 5.5. supaprastintas atviras konkursas – supaprastinto (išskyrus mažos vertės) pirkimo būdas, kai apie 
pirkimą skelbiama viešai ir kiekvienas suinteresuotas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą; 
 5.6. supaprastintas ribotas konkursas – supaprastinto (išskyrus mažos vertės) pirkimo būdas, kai apie 
pirkimą skelbiama viešai ir paraiškas dalyvauti konkurse gali pateikti visi norintys konkurse dalyvauti 
tiekėjai, o pasiūlymus konkursui – tik Perkančiosios organizacijos pakviesti kandidatai; 
 5.7. supaprastintos skelbiamos derybos (išskyrus mažos vertės)  – supaprastinto pirkimo būdas, kai 
apie pirkimą skelbiama viešai ir paraiškas dalyvauti derybose gali pateikti visi tiekėjai, o Perkančioji 
organizacija konsultuojasi su visais ar atrinktais kandidatais ir su vienu ar keliais iš jų derasi dėl kainos ir kitų 
pasiūlymų sąlygų; 
 5.8. supaprastintos neskelbiamos derybos – supaprastinto (išskyrus mažos vertės)  pirkimo būdas, 
kai apie pirkimą viešai neskelbiama, Perkančioji organizacija savo nuožiūra kviečia jos pasirinktą tiekėją 
(tiekėjus) pateikti pasiūlymą ir  derasi su juo (jais) dėl kainos ir kitų pasiūlymų sąlygų; 
 5.9. kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme vartojamas sąvokas. 
 6. Taisyklės yra viešas dokumentas, su kuriuo teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę susipažinti visi 
to pageidaujantys asmenys.  

 
 
 
 

II. PIRKIMŲ PROCEDŪRŲ VYKDYTOJAI 
  
             7. Mažos vertės pirkimus vykdo Perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu paskirtas pirkimo 
organizatorius arba Perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu sudaryta Komisija. Tuo pačiu metu 
vykdomiems keliems pirkimams gali būti paskirti keli pirkimo organizatoriai arba sudarytos kelios 
Komisijos. 
 8. Jeigu Perkančiosios organizacijos vadovo patvirtintoje pirkimo užduotyje nenurodyta kitaip, 
mažos vertės pirkimus apklausos būdu atlieka pirkimo organizatorius, jeigu numatomo pirkimo vertė yra 
mažesnė nei 100 tūkstančių litų be PVM, o darbų mažesnė nei 200 tūkstančių litų be PVM.  
 8. p. redakcija nuo 2015-01-01 
 8. Jeigu Perkančiosios organizacijos vadovo patvirtintoje pirkimo užduotyje nenurodyta kitaip, 
mažos vertės pirkimus apklausos būdu atlieka pirkimo organizatorius, jeigu numatomo pirkimo vertė yra 
mažesnė nei 16 000 eurų be PVM, o darbų mažesnė nei 50 000 eurų be PVM. 
 Pakeitimas 8. p.: Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus 2015-01-14 įsakymas Nr. V-7 
 9. Komisija dirba pagal Perkančiosios organizacijos direktoriaus patvirtintą Komisijos darbo 
reglamentą. Komisijai turi būti nustatytos užduotys ir suteikti visi užduotims vykdyti reikalingi įgaliojimai. 
Komisija sprendimus priima savarankiškai. Prieš pradėdami darbą Komisijoje arba prieš pradėdami vykdyti 
pirkimus Komisijos nariai ar pirkimo organizatoriai turi pasirašyti nešališkumo deklaraciją (Taisyklių 1 
priedas) ir konfidencialumo pasižadėjimą (Taisyklių 2 priedas). 
   10. Perkančioji organizacija pirkimo procedūroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti gali įgalioti 
kitą perkančiąją organizaciją. Tokiu atveju įgaliotajai organizacijai nustatomos užduotys ir suteikiami visi 
įgaliojimai toms užduotims vykdyti. 
  

III. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ BŪDAI 
 

 11. Perkančioji organizacija nustato šiuos supaprastintų pirkimų (išskyrus mažos vertės) vykdymo 
būdus: 
 11.1. supaprastintas atviras konkursas; 
 11.2. supaprastintas ribotas konkursas; 
 11.3. supaprastintos skelbiamos derybos; 
 11.4. supaprastintos neskelbiamos derybos; 

12. Mažos vertės pirkimai atliekami šiais būdais: 
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12.1. apklausos raštu; 
12.2. apklausos žodžiu; 
13. Pirkimas supaprastinto atviro, supaprastinto riboto konkurso, supaprastintų skelbiamų derybų būdu, 

apie jį skelbiant, gali būti atliktas visais atvejais. Derybos supaprastinto atviro konkurso metu yra 
draudžiamos. 

14. Perkančioji organizacija privalo įsigyti prekes, paslaugas ir darbus iš viešosios įstaigos CPO LT, 
atliekančios perkančiosios organizacijos funkcijas, elektroninio katalogo CPO.ltTM (toliau-elektroninis 
katalogas), kai elektroniniame kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka Perkančiosios 
organizacijos poreikius ir Perkančioji organizacija negali jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama 
tam skirtas lėšas. Komisija ar pirkimų organizatorius privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti 
elektroniniame kataloge siūlomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo ir saugoti tai patvirtinantį dokumentą 
kartu su kitais pirkimo dokumentais Įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka. 

15. Mažos vertės pirkimą Komisija gali atlikti supaprastintų neskelbiamų derybų būdu ar apklausos 
būdu, o pirkimo organizatorius – apklausos būdu pagal VIII skyriaus nuostatas. 

16. Perkančiosios organizacijos vadovas pirkimo užduotį pirkimui iki 10 000 Lt be PVM pirkimo 
vertės pirkimo organizatoriui gali pateikti žodžiu. Kitais atvejais, kai pirkimo vertė virš 10 000 Lt be PVM ar 
kai pirkimą vykdo Komisija, pirkimo užduotis suformuluojama raštu (Taisyklių 3 priedas). 

16. p. redakcija nuo 2015-01-01 
16. Perkančiosios organizacijos vadovas pirkimo užduotį pirkimui iki 3000 eurų be PVM pirkimo 

vertės pirkimo organizatoriui gali pateikti žodžiu. Kitais atvejais, kai pirkimo vertė virš 3000 eurų be PVM ar 
kai pirkimą vykdo Komisija, pirkimo užduotis suformuluojama raštu (Taisyklių 3 priedas). 

Pakeitimas 16. p.: Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus 2015-01-14 įsakymas Nr. V-7 
 

IV. SUPAPRASTINTO ATVIRO SKONKURSO VYKDYMO YPATUMAI 
 

17. Supaprastintame atvirame konkurse derybos tarp Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų 
draudžiamos. 

18. Vykdant suprastintą atvirą konkursą, dalyvių skaičius neribojamas. 
19. Perkančiosios organizacijos nustatytas pasiūlymų pateikimo terminas turi būti proporcingas 

pirkimo objektui ir protingas, kad rūpestingas ir atidus tiekėjas galėtų išnagrinėti pirkimo dokumentus ir 
parengti bei pateikti pasiūlymą. Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos 
nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo CVP IS. 

20. Pasiūlymus nagrinėja Komisija uždarame Komisijos posėdyje nedalyvaujant pasiūlymus 
pateikusiems tiekėjams. Perkančioji organizacija gali prašyti, kad tiekėjai paaiškintų savo pasiūlymus.  

21. Komisija pasiūlymus nagrinėja siekdama nustatyti: 
21.1.ar tiekėjas pateikė tikslius ir/ar išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją. Nustačius, kad tiekėjas 

pateikė netikslius ir/ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Perkančioji organizacija prašo, kad 
tiekėjas per protingą terminą, kurį kiekvienu konkrečiu atveju nustato Komisija, šiuos trūkumus pašalintų. 
Nuostata dėl prašymo pašalinti su kvalifikacinių duomenų pateikimu susijusius trūkumus netaikoma, jei 
nagrinėjimo metu nustatoma, kad konkretaus tiekėjo pasiūlymas turi būti atmestas dėl Taisyklių 22.1 punkte 
nurodytos priežasties; 

21.2. ar tiekėjas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus; 
21.3. ar pasiūlymo kaina nėra apskaičiuota su aritmetinėmis klaidomis. Nustačiusi, kad tiekėjas 

pasiūlymo kainą apskaičiavo su aritmetinėmis klaidomis, Perkančioji organizacija prašo, kad tiekėjas per 
protingą terminą, kurį kiekvienu konkrečiu atveju nustato Komisija, šiuos trūkumus pašalintų (šalindamas 
šiuos trūkumus tiekėjas negali keisti vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrų metu paskelbtos kainos, 
atsisakyti kainos sudėtinių dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis); 

21.4. ar tiekėjo pateikto pasiūlymo galiojimo terminas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytą 
reikalaujamą pasiūlymo galiojimo terminą. Nustačius, kad pasiūlymo galiojimo terminas yra trumpesnis, nei 
reikalaujama pirkimo dokumentuose, Perkančioji organizacija prašo, kad Dalyvis per protingą terminą, kurį 
kiekvienu konkrečiu atveju nustato Komisija, šiuos trūkumus pašalintų; 
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21.5. ar tiekėjas pateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (kai to reikalaujama); 
21.6. ar tiekėjo siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo objekto aprašymą, reikalavimus, techninę 
specifikaciją ir kt.; 
21.7. ar tiekėjas nepasiūlė neįprastai mažos kainos. Nustačius, kad tiekėjo pasiūlymo kaina galimai yra 

neįprastai maža, Perkančioji organizacija prašo, kad tiekėjas pagrįstų siūlomą kainą. Neįprastai maža kaina 
bus laikoma visais atvejais kai: 

21.7.1. kaina 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų 
priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį; 

21.7.2. kaina daugiau kaip 30 proc. mažesnė nuo suplanuotų pirkimui skirti lėšų; 
21.8. ar tiekėjas nepasiūlė per didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos, kainos; 
21.9. ar nėra kitų pateikto pasiūlymo neatitikimų pirkimo dokumentų reikalavimams. 
22. Pasiūlymas besąlygiškai atmetamas jeigu: 
22.1. tiekėjo pateikti dokumentai rodo, kad jis neatitinka bent vieno kvalifikacinio reikalavimo; 
22.2. tiekėjas nepateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (kai to reikalaujama); 
22.3. tiekėjo siūlomas pirkimo objektas neatitinka pirkimo objekto aprašymo, reikalavimų, techninės 
specifikacijos ir kt.; 
22.4. tiekėjas pasiūlė per didelę, Perkančiajai organizacijai nepriimtiną, kainą; 
22.5. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų. 
23. Pirkimo sutartis sudaroma pagal pirkimo sąlygas, nustatytas pirkimo dokumentuose, ir laimėtoju 

pripažinto tiekėjo pasiūlyme nurodytas sąlygas. 
 

V. SUPAPRASTINTO RIBOTO KONKURSO VYKDYMO YPATUMAI 
 
24. Vykdant pirkimus riboto konkurso būdu, paraiškas dalyvauti konkurse gali pateikti visi norintys 

konkurse dalyvauti tiekėjai, o pasiūlymus konkursui – tik Perkančiosios organizacijos pakviesti tiekėjai. 
25. Perkančioji organizacija supaprastintą ribotą konkursą vykdo etapais: 
25.1. Įstatyme ir Taisyklėse nustatyta tvarka skelbia apie pirkimą ir, remdamasi paskelbtais 

kvalifikacijos kriterijais, atrenka tuos kandidatus, kurie bus kviečiami pateikti pasiūlymus; 
25.2. vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, nagrinėja, vertina ir palygina 

pakviestų dalyvių pateiktus pasiūlymus. 
26. Supaprastintame ribotame konkurse derybos tarp Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų 

draudžiamos. 
27. Paraiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminas turi būti proporcingas pirkimo dokumentuose 

nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir protingas, kad rūpestingas ir atidus tiekėjas galėtų išnagrinėti 
pirkimo dokumentus bei parengti ir pateikti paraišką bei negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo 
skelbimo apie pirkimą paskelbimo CVP IS. 

28. Pasiūlymų pateikimo terminas turi būti proporcingas pirkimo objektui ir protingas, kad rūpestingas 
ir atidus tiekėjas galėtų išnagrinėti pirkimo dokumentus ir parengti bei pateikti pasiūlymą. Pasiūlymų 
pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo kvietimo pateikti pasiūlymus išsiuntimo 
dienos. 

29. Perkančioji organizacija skelbime apie supaprastintą pirkimą nustato, kiek mažiausiai kandidatų 
bus pakviesta pateikti pasiūlymus ir kokie yra kandidatų kvalifikacinės atrankos kriterijai ir tvarka. 
Kviečiamų kandidatų skaičius negali būti mažesnis kaip 3. 

30. Perkančioji organizacija, nustatydama atrenkamų kandidatų skaičių, kvalifikacinės atrankos 
kriterijus ir tvarką, privalo laikytis šių reikalavimų: 

30.1. turi būti užtikrinta reali konkurencija, kvalifikacinės atrankos kriterijai turi būti tikslūs, aiškūs ir 
nediskriminuojantys; 
30.2. kvalifikacinės atrankos kriterijai turi būti nustatyti Įstatymo 35-38 straipsnių pagrindu. 
31. Kvalifikacinė atranka turi būti atliekama tik iš tų kandidatų, kurie atitinka Perkančiosios 

organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. 
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32. Pateikti pasiūlymus turi būti pakviesta ne mažiau kandidatų, negu pirkimo dokumentuose nustatytas 
mažiausias kviečiamų kandidatų skaičius. Jeigu minimalius kvalifikacijos reikalavimus atitinka mažiau 
kandidatų, negu nustatytas mažiausias kviečiamų kandidatų skaičius, Perkančioji organizacija pateikti 
pasiūlymus kviečia visus kandidatus, kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. 

33. Perkančioji organizacija negali kviesti dalyvauti supaprastintame ribotame konkurse kitų, paraiškų 
nepateikusių, tiekėjų arba kandidatų, kurie neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų. 

 
VI. SUPAPRASTINTŲ SKELBIAMŲ DERYBŲ VYKDYMO YPATUMAI 

 
34. Perkančioji organizacija supaprastintas skelbiamas derybas vykdo šiais etapais: 
34.1. jeigu kandidatų skaičius neribojamas, Įstatyme ir Taisyklėse nustatyta tvarka skelbia apie 

pirkimą, nagrinėja ir derasi su kandidatais dėl pateiktų pasiūlymų sąlygų ir, vadovaudamasi pirkimo 
dokumentuose nustatytomis sąlygomis, vertina ir palygina kandidatų pateiktus galutinius pasiūlymus;  

34.2. jeigu kandidatų skaičius ribojamas, Įstatyme ir Taisyklėse nustatyta tvarka skelbia apie pirkimą, 
remdamasi paskelbtais kvalifikacijos kriterijais, atrenka tuos kandidatus, kurie bus kviečiami pateikti 
pasiūlymus, nagrinėja ir derasi su kandidatais dėl pateiktų pasiūlymų sąlygų ir, vadovaudamasi pirkimo 
dokumentuose nustatytomis sąlygomis, vertina ir palygina kandidatų pateiktus galutinius pasiūlymus.  

35. Jeigu pirkimo metu derėtasi, pabaigus derybas Perkančioji organizacija gali dalyvių prašyti pateikti 
galutinius kainos bei techninių duomenų, kurie vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
vertinimo kriterijus, pasiūlymus užklijuotuose vokuose (išskyrus atvejus, kai pateikti pasiūlymą kviečiamas 
tik vienas tiekėjas).  

36. Jei ribojamas kandidatų skaičius: 
36.1. paraiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminas turi būti proporcingas pirkimo dokumentuose 

nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir protingas, kad rūpestingas ir atidus tiekėjas galėtų išnagrinėti 
pirkimo dokumentus bei parengti ir pateikti paraišką bei negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo 
skelbimo apie pirkimą paskelbimo CVP IS;  

36.2. pasiūlymų pateikimo terminas turi būti proporcingas pirkimo objektui ir protingas, kad 
rūpestingas ir atidus tiekėjas galėtų išnagrinėti pirkimo dokumentus bei parengti ir pateikti pasiūlymą. 
Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo kvietimo pateikti pasiūlymus 
išsiuntimo dienos. 

37. Perkančioji organizacija skelbime apie pirkimą nustato, kiek mažiausiai kandidatų bus pakviesta 
pateikti pasiūlymus ir kokie yra kandidatų kvalifikacinės atrankos kriterijai ir tvarka. Kviečiamų kandidatų 
skaičius negali būti mažesnis kaip 3.  

38. Perkančioji organizacija, nustatydama atrenkamų kandidatų skaičių, kvalifikacinės atrankos 
kriterijus ir tvarką, privalo laikytis šių reikalavimų:  

38.1. turi būti užtikrinta reali konkurencija, kvalifikacinės atrankos kriterijai turi būti tikslūs, aiškūs ir 
nediskriminuojantys;  
38.2. kvalifikacinės atrankos kriterijai turi būti nustatyti Įstatymo 35–38 straipsnių pagrindu.  
39. Kvalifikacinė atranka turi būti atliekama tik iš tų kandidatų, kurie atitinka Perkančiosios 

organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.  
40. Pateikti pasiūlymus turi būti pakviesta ne mažiau kandidatų, negu pirkimo dokumentuose nustatytas 

mažiausias kviečiamų kandidatų skaičius. Jeigu minimalius kvalifikacijos reikalavimus atitinka mažiau 
kandidatų, negu nustatytas mažiausias kviečiamų kandidatų skaičius, Perkančioji organizacija pateikti 
pasiūlymus kviečia visus kandidatus, kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.  

41. Perkančioji organizacija negali kviesti dalyvauti skelbiamose derybose paraiškų nepateikusių 
tiekėjų arba kandidatų, kurie neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų.  

42. Jei neribojamas kandidatų skaičius, tai pasiūlymų pateikimo terminas turi būti proporcingas 
pirkimo objektui ir protingas, kad rūpestingas ir atidus tiekėjas galėtų išnagrinėti pirkimo dokumentus bei 
parengti ir pateikti pasiūlymą. Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo 
kvietimo pateikti pasiūlymus išsiuntimo dienos. 

43. Derybų metu turi būti laikomasi šių reikalavimų:  
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43.1. tretiesiems asmenims Perkančioji organizacija negali atskleisti jokios iš tiekėjo gautos 
informacijos be jo sutikimo, taip pat tiekėjas negali būti informuojamas apie susitarimus, pasiektus su kitais 
tiekėjais;  

43.2. visiems dalyviams turi būti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir 
pateikiama vienoda informacija; teikdama informaciją Perkančioji organizacija neturi diskriminuoti vienų 
tiekėjų kitų naudai;  

43.3. tiekėjai kviečiami derėtis pagal pasiūlymų pateikimo eiliškumą (pirmas kviečiamas anksčiausiai 
pasiūlymą pateikęs tiekėjas);  
43.4. derybų eiga turi būti įforminta raštu. Derybų protokolą pasirašo derybose dalyvavę pirkimo 

komisijos nariai ar pirkimo organizatorius ir dalyvio, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei derybos 
vykdomos laiškais ar elektroniniais laiškais, derybų eigos protokolas surašomas tais atvejais, kai derybų 
laiškai siunčiami nepasirašyti elektroniniu parašu. Protokole išdėstoma derybų eiga ir derybų metu pasiekti 
susitarimai.  

44. Galutiniai pasiūlymai pateikiami CVP IS priemonėmis ar vokuose.  
45. Derybų atveju vokų su galutinėmis tiekėjų siūlomomis kainomis ir galutiniais techniniais 

duomenimis atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi derybose dalyvavę tiekėjai arba jų atstovai. 
 

VII. SUPAPRASTINTŲ NESKELBIAMŲ DERYBŲ VYKDYMO YPATUMAI 
 
46. Supaprastintas neskelbiamas derybas Perkančioji organizacija vykdo ta pačia tvarka kaip ir 

supaprastintas skelbiamas derybas, išskyrus tai, kad: 
46.1. apie supaprastintas neskelbiamas derybas viešai neskelbiama. Perkančioji organizacija savo 

nuožiūra kviečia jos pasirinktą tiekėją (tiekėjus) pateikti pasiūlymą supaprastintoms neskelbiamoms 
deryboms. Taisyklėmis nenustatomas minimalus supaprastintose neskelbiamose derybose kviestinų dalyvauti 

tiekėjų skaičius, išskyrus atvejus, kai pirkimas supaprastintų neskelbiamų derybų būdu vykdomas 
Įstatymo 92 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatytu atveju, kai į derybas kviečiami visi tiekėjai, kurie atitiko 
kvalifikacinius reikalavimus. Taisyklėmis nenustatomas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, kai 
pirkimas vykdomas supaprastintų neskelbiamų derybų būdu – tai kiekvienu konkrečiu atveju nustato 
Komisija; 

46.2. supaprastintų neskelbiamų derybų atveju pirkimo dokumentuose gali būti pateikta ne visa 
informacija, nurodyta Taisyklių 71 punkte, jei ji konkrečiu atveju objektyviai nėra būtina. 

47. Pirkimas neskelbiamų derybų būdu gali būti vykdomas, esant bent vienai iš šių sąlygų: 
47.1. pirkimas, apie kurį buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų;  
47.2. atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų 

reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, o pirkimo 
sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į neskelbiamas supaprastintas derybas kviečiami visi pasiūlymus pateikę 
tiekėjai, atitinkantys Perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;  

47.3. dėl įvykių, kurių Perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti 
reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo 

Perkančiosios organizacijos;  
47.4. dėl techninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių, patentų, kitų intelektinės nuosavybės teisių 

ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar 
atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos;  

47.5. kai Perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš tam tikro tiekėjo pirko prekių arba 
paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis 
prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių 
ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais 
būtų nepriimtini, nes Perkančiajai organizacijai įsigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, 
ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių. Jeigu 
papildomai perkamų prekių ar paslaugų kaina viršija 30 procentų ankstesnės pirkimų kainos, turi būti 
atliekama ekspertizė dėl papildomai perkamų prekių ar paslaugų techninių charakteristikų suderinamumo;  
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47.6. prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas; 
47.7. perkamos prekių biržoje kotiruojamos prekės; 
47.8. perkami bibliotekiniai dokumentai, prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai; 
47.9. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų ar restruktūrizuojamų 

ūkio subjektų; 
47.10. prekės perkamos iš valstybės rezervo; 
47.11. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis) 

bazėmis; 
47.12. perkamos Perkančiajai organizacijai valstybės tarnautojų ir (ar) pagal darbo sutartį dirbančių 

darbuotojų mokymo paslaugos; 
47.13. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos 

Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos; 
47.14. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų arba 

paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti pirkimo sutarties vykdymo. 
Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, 
o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo 
sutarties kainos; 

47.15. perkant iš esamo tiekėjo naujas paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti pagal 
ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji pirkimo sutartis buvo sudaryta skelbiant apie pirkimą ir 

kurį skelbiant buvo atsižvelgta į tokių papildomų pirkimų vertę, galimybė pirkti papildomai buvo 
nurodyta pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tam pačiam projektui vykdyti. Papildomų pirkimų 
metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 metai skaičiuojant nuo pradinės pirkimo 
sutarties sudarymo momento. 

48. Derybų atveju, vokų su galutinėmis tiekėjų siūlomomis kainomis ir galutiniais techniniais 
duomenimis atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi derybose dalyvavę tiekėjai arba jų atstovai. 

49. Vykdant supaprastinamas neskelbiamas derybas, pasiūlymų dalyvauti pirkime pateikimo terminas 
turi būti proporcingas pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir protingas, kad 
rūpestingas ir atidus tiekėjas galėtų išnagrinėti pirkimo dokumentus bei parengti ir pateikti paraišką. 

 
VIII. PIRKIMO APKLAUSOS BŪDU VYKDYMO YPATUMAI 

 
50. Pirkimo organizatoriaus ar Komisijos atliekama apklausa vykdoma raštu arba žodžiu, prašant 

pateikti pasiūlymus pagal Perkančiosios organizacijos nurodytus reikalavimus. 
51.  Tiekėjų, kurių prašoma pateikti pasiūlymus,  kai pirkimo sutarties vertė didesnė nei 10 000 Lt be 

PVM, turi būti ne mažiau kaip 3. Pirkimo organizatorius arba Komisija, atlikdami mažos vertės pirkimus, 
gali naudotis CVP IS sistema. 

51. p. redakcija nuo 2015-01-01 
51.  Tiekėjų, kurių prašoma pateikti pasiūlymus,  kai pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 eurų be 

PVM, turi būti ne mažiau kaip 3. Pirkimo organizatorius arba Komisija, atlikdami mažos vertės pirkimus, 
gali naudotis CVP IS sistema. 

Pakeitimas 16. p.: Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus 2015-01-14 įsakymas Nr. V-7 
52. Apklausa laikoma įvykusia nepriklausomai nuo gautų pasiūlymų skaičiaus. 
53. Vykdant apklausą raštu, kreipiamasi į tiekėjus raštu ar skelbimu, prašant pateikti pasiūlymus pagal 

Perkančiosios organizacijos nurodytus reikalavimus. 
54. Apklausos raštu metu gali būti deramasi dėl pasiūlymo sąlygų. Jei apklausos raštu metu deramasi, 

derybų metu turi būti laikomasi šių reikalavimų: 
54.1. tretiesiems asmenims Perkančioji organizacija negali atskleisti jokios ir tiekėjo gautos 

informacijos be jo sutikimo, taip pat tiekėjas negali būti informuojamas apie susitarimus, pasiektus su kitais 
tiekėjais; 
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54.2. visiems dalyviams turi būti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir 
pateikiama vienoda informacija. Teikdama informaciją Perkančioji organizacija neturi diskriminuoti vienų 
tiekėjų kitų naudai; 

54.3. tiekėjai kviečiami derėtis pagal pasiūlymų pateikimo eiliškumą (pirmas kviečiamas anksčiausiai 
pasiūlymą pateikęs tiekėjas); 

54.4. derybų eiga turi būti įforminta raštu. Derybų protokolą pasirašo derybose dalyvavę pirkimo 
komisijos nariai ar pirkimo organizatorius ir dalyvio, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei derybos 
vykdomos laiškais ar elektroniniais laiškais, derybų eigos protokolas surašomas tais atvejais, kai derybų 
laiškai siunčiami nepasirašyti elektroniniu parašu. Protokole išdėstoma derybų eiga ir derybų metu pasiekti 
susitarimai. 

55. Tiekėjams pateikiami pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, išsamūs ir visiškai, kiek tai konkrečiu 
atveju yra būtina, apibūdinti pirkimo objektą bei kitas pirkimo sąlygas.  

56. Raštu pasiūlymus gali būti prašoma pateikti faksu, elektroniniu paštu, CVP IS priemonėmis ar 
vokuose arba asmeniškai. Perkančioji organizacija gali nereikalauti, kad pasiūlymas būtų pasirašytas 
(elektroninis pasiūlymas būtų pateiktas su saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus), 
užkoduotas (užšifruotas). 

57. Vykdant apklausą raštu apie ją viešai skelbiant, pasiūlymų dalyvauti pirkime pateikimo terminas 
turi būti proporcingas pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir protingas, kad 
rūpestingas ir atidus tiekėjas galėtų išnagrinėti pirkimo dokumentus bei parengti ir pateikti paraišką, bei 
negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo CVP IS. 

58. Vykdant apklausą raštu apie ją viešai neskelbiant, pasiūlymų dalyvauti pirkime pateikimo terminas 
turi būti proporcingas pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir protingas, kad 
rūpestingas ir atidus tiekėjas galėtų išnagrinėti pirkimo dokumentus bei parengti ir pateikti pasiūlymą.  

59. Nuostata dėl tiekėjams raštu pateikiamų pirkimo dokumentų netaikoma, jei tiekėjų apklausa 
vykdoma žodžiu. 

60. Vykdant pirkimą apklausos žodžiu būdu, kreipiamasi į tiekėjus žodžiu, prašant pateikti pasiūlymus 
pagal Perkančiosios organizacijos nurodytus reikalavimus arba įsigyjamos prekės ar paslaugos jų pardavimo 
vietoje. 

61. Tuo atveju, kai numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Lt be PVM, 
tiekėjų apklausa gali būti vykdoma žodine forma. 

61. p. redakcija nuo 2015-01-01 
61. Tuo atveju, kai numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 3000 eurų be PVM, 

tiekėjų apklausa gali būti vykdoma žodine forma. 
Pakeitimas 61. p.: Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus 2015-01-14 įsakymas Nr. V-7 
62. Pirkimo organizatorius ar Komisija tiekėjus, kurie kviečiami pateikti pasiūlymus, ar tiekėją su 

kuriuo bus sudaroma pirkimo sutartis, turi teisę pasirinkti išanalizavęs tiekėjų viešai skelbiamą ar kitą 
visuotinai prieinamą informaciją (išreikštą žodžiais arba skaičiais, kurią galima perskaityti, atgaminti ir 
perduoti) apie tiekėjų siūlomas prekes, teikiamas paslaugas ar atliekamus darbus. Toks informacijos gavimas 
prilyginamas tiekėjų apklausai raštu. 

63. Apklausos rezultatus, Pirkimo organizatorius ar Komisija fiksuoja Tiekėjų apklausos pažymoje 
(Taisyklių 4 priedas). Prieš vykdant apklausą žodžiu pirkimą vykdanti Komisija ar pirkimų organizatorius 
Tiekėjų apklausos pažymoje turi nustatyti pirkimo objekto techninę specifikaciją, pasiūlymų vertinimo 
kriterijus ir prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo pagrindines sąlygas, apie kurią informuos 
apklausiamus tiekėjus. Tiekėjų apklausos pažyma gali būti nepildoma, kai sudaromos pirkimo sutarties vertė 
yra mažesnė kaip 5 000 Lt be PVM arba prekės ar paslaugos įsigyjamos jų pardavimo vietoje. 

63. p. redakcija nuo 2015-01-01 
63. Apklausos rezultatus, Pirkimo organizatorius ar Komisija fiksuoja Tiekėjų apklausos pažymoje 

(Taisyklių 4 priedas). Prieš vykdant apklausą žodžiu pirkimą vykdanti Komisija ar pirkimų organizatorius 
Tiekėjų apklausos pažymoje turi nustatyti pirkimo objekto techninę specifikaciją, pasiūlymų vertinimo 
kriterijus ir prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo pagrindines sąlygas, apie kurią informuos 
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apklausiamus tiekėjus. Tiekėjų apklausos pažyma gali būti nepildoma, kai sudaromos pirkimo sutarties vertė 
yra mažesnė kaip 1500 eurų be PVM arba prekės ar paslaugos įsigyjamos jų pardavimo vietoje. 

Pakeitimas 63. p.: Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus 2015-01-14 įsakymas Nr. V-7 
64. Vykdant apklausą žodžiu turi būti laikomasi šių reikalavimų: 
64.1. tretiesiems asmenims Perkančioji organizacija negali atskleisti jokios iš tiekėjo gautos 

informacijos be jo sutikimo, taip pat tiekėjas negali būti informuojamas apie susitarimus, pasiektus su kitais 
tiekėjais; 

64.2. visiems dalyviams turi būti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir 
pateikiama vienoda informacija; teikdama informaciją Perkančioji organizacija neturi diskriminuoti vienų 
tiekėjų kitų naudai. 

65. Apklausa, neskelbiant viešai ir apklausiant vieną tiekėją, gali būti vykdoma kai: 
65.1. preliminari pirkimo sutarties vertė neviršija 5 000 Lt. be pridėtinės vertės mokesčio; 
65. p. redakcija nuo 2015-01-01 
65.1. preliminari pirkimo sutarties vertė neviršija 1500 eurų be pridėtinės vertės mokesčio; 
Pakeitimas 65.1. p.: Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus 2015-01-14 įsakymas Nr. V-7 
65.2. dėl susidariusių ypatingų aplinkybių (avarija, stichinė nelaimė, epidemija, ar kitoks nenugalimos 

jėgos poveikis) ar kitų nenumatytų aplinkybių iškyla skubus prekių, paslaugų ar darbų poreikis, pirkimą 
būtina atlikti labai greitai; 

65.3. dėl techninių, priežasčių, meninio kūrinio sukūrimo arba įsigijimo ar dėl objektyvių aplinkybių, 
patentų, kitų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus tiekėjas gali 
patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos ar  nėra 
žinoma trijų tiekėjų, teikiančių analogiškas paslaugas, darbus ar prekes; 

65.4.  iš socialinių įmonių, taip pat įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, įmonių, 
kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų neįgaliųjų ir kurių veikla nėra įtraukta į neremtinų veiklos rūšių 

sąrašą bei įmonių prie sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 
procentų pacientų, perkamos jų pagamintos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai; 
65.5. perkamos prekės gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studijų ar techninio tobulinimo 

tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengti mokslo ar tobulinimo išlaidų, perkama grožinė literatūra 
ugdymo tikslais; 

65.6. perkami muziejų eksponatai, archyviniai ir bibliotekiniai dokumentai, yra prenumeruojami 
laikraščiai ir žurnalai, perkamos oro transporto paslaugos, licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar 
duomenų (informacinėmis) bazėmis, perkamos konsultacinės paslaugos, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo 
paslaugos; 

65.7. prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas; 
65.8. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų, restruktūrizuojamų ar 

sustabdžiusių veiklą ūkio subjektų; 
65.9. prekės perkamos iš valstybės rezervo, prekių biržoje perkamos kotiruojamos prekės; 
65.10. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai 

arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sudarytos 
sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis (papildoma) gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo 
sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 
50 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos; 

65.11. perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos, taip pat 
mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas 
premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugos; 

65.12. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos 
Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos; 

65.13. perkamos mokslo ir studijų institucijų mokslo, studijų programų, meninės veiklos, taip pat šių 
institucijų steigimo ekspertinio vertinimo paslaugos; 
65.14. didesnio tiekėjų skaičiaus apklausa reikalautų neproporcingai didelių pirkimų organizatoriaus 
arba Komisijos pastangų, laiko ir/arba lėšų sąnaudų; 
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65.15. esant kitoms objektyviai pateisinamoms aplinkybėms, dėl kurių neįmanoma apklausti daugiau 
tiekėjų. Šios aplinkybės negali priklausyti nuo Perkančiosios organizacijos delsimo arba neveiklumo; 

65.16. pirkimas neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų; 
65.17. sutarties vertė perkant prekes ar paslaugas neviršija 2 000 Lt be PVM, o darbus 5 000 Lt be 

PVM, o panašių pirkimų vertė per metus neviršija 10 000 Lt be PVM.  
65.17. p. redakcija nuo 2015-01-01 
65.17. sutarties vertė perkant prekes ar paslaugas neviršija 580 eurų be PVM, o darbus 1500 eurų be 

PVM, o panašių pirkimų vertė per metus neviršija 3000 eurų be PVM.“ 
Pakeitimas 65.1. p.: Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus 2015-01-14 įsakymas Nr. V-7 
66. Pirkimų dokumentai registruojami atitinkamame Perkančiosios organizacijos dokumentų registre. 
Kai, vadovaujantis Perkančiosios organizacijos taisyklėmis, atlikto pirkimo dokumentas yra tik 

sąskaita-faktūra, gautų sąskaitų-faktūrų registre nurodomas Taisyklių punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas. 

 
IX. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PASKELBIMAS 

 
67. Perkančioji organizacija apie pirkimus skelbia Įstatymo 86 straipsnyje ir Taisyklėse nustatytais 

atvejais ir tvarka (Perkančioji organizacija visais atvejais gali viešai neskelbti apie apklausos būdu atliekamą 
mažos vertės pirkimą). 

68. Perkančioji organizacija apie pradedamą bet kurį mažos vertės pirkimą, taip pat nustatytą laimėtoją 
ir ketinamą sudaryti bei sudarytą pirkimo sutartį nedelsdama informuoja savo tinklalapyje nurodydama: 

68.1.  apie pradedamą pirkimą – pirkimo objektą, pirkimo būdą ir jo pasirinkimo priežastis; 
68.2. apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti pirkimo sutartį – pirkimo objektą, numatomą pirkimo 

sutarties kainą, laimėjusio dalyvio pavadinimą, jo pasirinkimo priežastis ir, jeigu žinoma, pirkimo sutarties 
įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus; 

68.3. apie sudarytą pirkimo sutartį - pirkimo objektą, pirkimo sutarties kainą, laimėjusio dalyvio 
pavadinimą ir, jeigu žinoma, pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti 
subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus; 

68.4.  taip pat kitą Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytą informaciją. 
 

X. PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS IR TEIKIMAS 
 
69. Pirkimo dokumentai rengiami lietuvių kalba. 
70. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti 

pasiūlymus, o Perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. 
71. Supaprastinto atviro konkurso, supaprastintų skelbiamų derybų, supaprastintų neskelbiamų derybų 

atveju Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turi: 
71.1. apibūdinti pirkimo objektą. Techninė specifikacija sudaroma vadovaujantis Įstatymo 25 straipsnio 

nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija, atlikdama mažos vertės pirkimus, gali nesivadovauti Įstatymo 25 
straipsnyje nustatytais reikalavimais, tačiau bet kuriuo atveju ji turi užtikrinti Įstatymo 23 straipsnyje 
nurodytų principų laikymąsi; 

71.2. nustatyti kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams ir nurodyti, kokius kvalifikaciją įrodančius 
dokumentus ir informaciją tiekėjai turi pateikti. Tiekėjų kvalifikacija gali būti netikrinama, kai pirkimas yra 
vykdomas neskelbiamų supaprastintų derybų būdu arba vykdomas mažos vertės pirkimas. Tikrinant tiekėjų 
kvalifikaciją vadovaujamasi Įstatymo 32-38 straipsnių nustatyta tvarka.  

71.3. nustatyti pasiūlymų rengimo ir pateikimo reikalavimus (pasiūlymų pateikimo terminą, vietą ir 
būdą, įskaitant informaciją, ar pasiūlymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis), pasiūlymų keitimo 
(atšaukimo) tvarką; 

71.4. nurodyti, kad tiekėjas dėl pirkimo objekto gali pateikti ne daugiau kaip vieną pasiūlymą, o jei 
pirkimo objektas yra skaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis, dėl kurių leidžiama pateikti atskirus 
pasiūlymus - ne daugiau kaip po vieną pasiūlymą dėl kiekvienos pirkimo objekto dalies; 
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71.5. nurodyti reikalaujamą pasiūlymo galiojimo terminą. Reikalaujamas pasiūlymo galiojimo terminas 
negali būti ilgesnis kaip 180 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos, nustatytos pirkimo 
dokumentuose; 

71.6. nurodyti, kad teikti alternatyvius pasiūlymus draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai pasiūlymai 
vertinami pagal jų ekonominį naudingumą. Tokiu atveju pirkimo dokumentuose gali būti nurodyta, kad 
alternatyvius pasiūlymus pateikti leidžiama;  

71.7. nurodyti susipažinimo su gautais pasiūlymais procedūros datą, laiką ir vietą, kokia tvarka ji bus 
vykdoma; 

71.8. nurodyti prekių, paslaugų ar darbų pavadinimą, kiekį (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų 
pobūdį, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminus; 

71.9. nurodyti pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas; 
71.10. nustatyti pasiūlymų atmetimo priežastis; 
71.11. aprašyti derybų procedūrą, vykdant pirkimą supaprastintų skelbiamų ar neskelbiamų derybų 

būdu; 
71.12. aprašyti laimėtojo nustatymo procedūrą; 
71.13.  nustatyti siūlomos šalims pasirašyti pirkimo sutarties sąlygas. Šis reikalavimas neprivalomas 

atliekant mažos vertės pirkimus; 
71.14. pateikti kitą informaciją, kuri reikalinga tam, kad konkretaus pirkimo atveju pirkimo dokumentai 

būtų tikslūs ir aiškūs;  
71.15. pateikti informaciją apie atidėjimo termino taikymą, ginčų nagrinėjimo tvarką. Šis reikalavimas 

neprivalomas atliekant mažos vertės pirkimus; 
71.16. pirkimo dokumentuose turi būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme 

nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti ir kokiai pirkimo daliai atlikti 
tiekėjas juos ketina pasitelkti; 

71.17. perkančioji organizacija, atsižvelgdama į pasirinktą pirkimo būdą, gali pateikti ne visą 71 punkte 
nurodytą informaciją. 

72. Perkančioji organizacija gali pareikalauti, kad pasiūlymų galiojimas būtų užtikrinamas ir privalo 
(vykdydama mažos vertės pirkimus – gali) pareikalauti, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. Perkančioji 
organizacija, atlikdama supaprastintą viešąjį pirkimą elektroninėmis priemonėmis, gali nustatyti, kad 
pasiūlymo galiojimo ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas elektroniniu būdu. 

73. Jei pirkimas yra vykdomas CVP IS priemonėmis, perkančioji organizacija pirkimo dokumentus, 
kuriuos įmanoma pateikti elektroninėmis priemonėmis, įskaitant technines specifikacijas, dokumentų 
paaiškinimus (patikslinimus), taip pat atsakymus į tiekėjų klausimus, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų 
informacinėje sistemoje (toliau-CVP IS) kartu su skelbimu apie pirkimą. Jeigu pirkimo dokumentų 
neįmanoma paskelbti CVP IS, Perkančioji organizacija pirkimo dokumentus tiekėjui pateikia kitomis 
priemonėmis (elektroniniu laišku, registruotu laišku, asmeniškai, faksu). 

74. Pirkimo dokumentai tiekėjams turi būti teikiami nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo ar kvietimo 
išsiuntimo tiekėjams dienos iki pasiūlymo pateikimo termino, nustatyto pirkimo dokumentuose, pabaigos. 
Pirkimo dokumentai pateikiami to paprašiusiam tiekėjui nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 dieną, gavus 
prašymą. Kai pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS, papildomai jie gali būti neteikiami. 

75. Kol nesibaigė pasiūlymų pateikimo galutinis terminas, Perkančioji organizacija turi teisę savo 
iniciatyva arba atsakydama į tiekėjo raštu, ne vėliau kaip likus 4 darbo dienom (jeigu pasiūlymų pateikimo 
terminas yra trumpesnis kaip 4 darbo dienos – ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas) iki pasiūlymų pateikimo 
galutinio termino pabaigos, pateiktą prašymą, raštu paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, o, esant 
reikalui, juos ir pakeisti. Informacija apie pirkimo dokumentų paaiškinimą (patikslinimą, pakeitimą) 
išsiunčiama visiems tiekėjams, nustatyta tvarka iš Perkančiosios organizacijos gavusiems pirkimo 
dokumentus. Jei objektyviai būtina, Perkančioji organizacija privalo nukelti pasiūlymų pateikimo terminą 
vėlesniam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus 
(patikslinimus, pakeitimus). Pasiūlymų pateikimo galutinis terminas gali būti nukeltas vėlesniam laikui ir dėl 
kitų priežasčių, nei pirkimo dokumentų paaiškinimas (patikslinimas, pakeitimas). Nukėlus vėlesniam laikui 
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pasiūlymų pateikimo galutinį terminą, atitinkamai nukeliamas ir vokų su pasiūlymais atplėšimo terminas (jei 
pasiūlymus reikalaujama pateikti vokuose). Apie pasiūlymų pateikimo galutinio termino ir vokų su 
pasiūlymais atplėšimo termino nukėlimą informacija raštu tiesiogiai pateikiama visiems tiekėjams, kuriems 
nustatyta tvarka yra pateikti pirkimo dokumentai. Skelbimas dėl pirkimo (jei apie pirkimą skelbta viešai) 
tikslinamas tuo atveju, jei keičiama (tikslinama) skelbime nurodyta informacija.  

76. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti 
(patikslinti) pirkimo dokumentus, tikslinant ir paskelbtą informaciją. Paaiškinimai turi būti pateikti 
(paskelbti) likus ne mažiau nei 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

77. Jeigu Perkančioji organizacija rengia susitikimus su tiekėjais, tai susitikimas su kiekvienu tiekėju 
rengiamas atskirai. Komisija ar pirkimų organizatorius surašo šio susitikimo protokolą. Protokole fiksuojami 
visi šio susitikimo metu pateikti klausimai dėl pirkimo dokumentų ir atsakymai į juos. Protokolo išrašas 
laikomas pirkimo dokumentų paaiškinimu, jis teikiamas visiems tiekėjams, kuriems Perkančioji organizacija 
pateikė pirkimo dokumentus, bet nenurodo, su kuriuo tiekėju vyko susitikimas. 

78. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti 
(patikslinti) pirkimo dokumentus, tikslinant ir paskelbtą informaciją. Paaiškinimai turi būti pateikti 
(paskelbti) likus ne mažiau nei 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

79. Jeigu pirkimo dokumentus paaiškinusi (patikslinusi) Perkančioji organizacija jų negali pateikti 
Taisyklėse nustatytais terminais arba paaiškinusi (patikslinusi) pirkimo dokumentus (pvz., sumažinus tiekėjų 
kvalifikacijos reikalavimus, pakeitus pirkimo objekto techninę specifikaciją ar sutarties vykdymo terminus), 
gali atsirasti naujų tiekėjų, norinčių dalyvauti pirkime, ji privalo pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Šis 
terminas nukeliamas protingumo kriterijų atitinkančiam laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo 
pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ir tinkamai parengti pasiūlymus. 

80. Jeigu pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS, ten pat skelbiama apie pirkimo dokumentų 
paaiškinimus (patikslinimus), ir prireikus pratęsiamas pasiūlymų pateikimo terminas. Jeigu pirkimo 
dokumentai neskelbiami CVP IS, pranešimai apie pirkimo dokumentų paaiškinimus (patikslinimus) ir 
prireikus termino pratęsimą, išsiunčiami visiems tiekėjams, kuriems buvo pateikti pirkimo dokumentai. 

81. Tiekėjas gali būti kviečiamas pasiūlymą pateikti žodžiu, kai vykdomas pirkimas apklausos būdu, 
kaip tai nustatyta Taisyklių VIII skyriuje. Atliekant mažos vertės pirkimą gali būti netaikomi pirkimo 
dokumentų pateikimo ir pasiūlymo gavimo reikalavimai, aprašyti Taisyklių 71– 80 punktuose. 

 
XI. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS 

 
82. Vykdant supaprastintą pirkimą, pasiūlymų vertinimo kriterijai yra šie – mažiausia kaina, 

ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas arba pagal Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose 
nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus, kurie negali nepagrįstai ir neobjektyviai riboti teikėjų 
galimybių dalyvauti pirkime ar nesudaro išskirtinių sąlygų konkretiems tiekėjams. 

83. Nustatant pasiūlymo ekonominį naudingumą gali būti atsižvelgiama į pasiūlymo kainą, tiekėjo 
pasiūlytą prekių tiekimo, paslaugų ar darbų atlikimo terminą, atsiskaitymo už patiektas prekes, suteiktas 
paslaugas ar atliktus darbus terminą, pirkimo objekto technines charakteristikas, pirkimo objekto 
eksploatacines išlaidas ir kitus parametrus, kurie yra tiesiogiai susiję su pirkimo objektu.  

84. Jei pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas, sutartis su šiuo tiekėju sudaroma tuo atveju, jei tiekėjo 
pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, o pateikto pasiūlymo komercinės sąlygos tenkina 
Perkančiąją organizaciją. 

85. Pasiūlymai turi būti pateikiami raštu, pasirašyti tiekėjo ar tiekėjo įgalioto asmens. Pasiūlymai 
pateikiami užklijuotame voke, ant kurio nurodomas tiekėjo pavadinimas, pirkimo pavadinimas bei 
pateikiama nuoroda, kad vokas su pasiūlymu negali būti atplėštas anksčiau, nei iki pirkimo dokumentuose 
nurodyto vokų su pasiūlymais atplėšimo termino pradžios.  

86. Pasiūlymą sudarančių dokumentų (pasiūlymas ir jo priedai) lapai turi būti susiūti, sunumeruoti 
(numeruojamas ir pirmas pasiūlymo lapas) bei pasiūlymo paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti tiekėjo ar 
tiekėjo įgalioto asmens parašu, nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra) ir pasiūlymą 
sudarančių lapų skaičius. Kartu su kitais pasiūlymo lapais įsiuvama ir sunumeruojama pasiūlymo galiojimo 
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užtikrinimą patvirtinančio dokumento kopija (jeigu reikalaujama). Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą 
patvirtinantis dokumentas neįsiuvamas ir nenumeruojamas, o įdedamas į bendrą voką. Reikalavimas 
pasiūlymą pateikti vokuose, pasiūlymą susiūti, sunumeruoti, paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti tiekėjo 
ar jo įgalioto asmens parašu, nurodyti tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardą, pavardę, pareigas (jei yra) ir 
pasiūlymą sudarančių lapų skaičių, kartu su pasiūlymu įsiūti ir sunumeruoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą 
patvirtinančio dokumento kopiją netaikomi, jei Perkančioji organizacija pasiūlymus priima elektroninėmis 
priemonėmis, kaip tai nustatyta Įstatymo 17 straipsnyje. 

87. Jei vokas su pasiūlymu gaunamas pavėluotai arba jei vokas su pasiūlymu yra neužklijuotas ar kitaip 
mechaniškai pažeistas, vokas su pasiūlymu neatplėštas gražinamas jį pateikusiam tiekėjui, nurodant voko su 
pasiūlymu grąžinimo priežastis.  

88. Vokai su pasiūlymais atplėšiami Perkančiosios organizacijos pirkimo organizatoriaus arba 
Komisijos  nurodytoje vietoje, prasideda nurodytą dieną, valandą ir minutę. Pradinis susipažinimas su 
elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais prilyginami vokų atplėšimui. Pasiūlymų pateikimo termino 
pabaiga turi sutapti su vokų atplėšimo termino diena ir valanda.    

89. Į vokų atplėšimo procedūrą, išskyrus pirkimą, kurio metu deramasi, gali būti kviečiami pasiūlymus 
pateikę tiekėjai ar jų įgalioti atstovai. Jei pasiūlymus prašoma pateikti CVP IS priemonėmis, susipažinimo su 
pasiūlymais procedūra atliekama nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems tiekėjams (jų atstovams), o 
informacija apie šią procedūrą ir tiekėjų pasiūlytas kainas, jei reikia – ir technines charakteristikas, tiekėjams 
siunčiama CVP IS priemonėmis. 

90. Vokai su pasiūlymais atplėšiami eilės tvarka pagal jų gavimo laiką, pirmuoju atplėšiant 
anksčiausiai pateiktą voką su pasiūlymu.  

91. Tuo atveju, kaip Perkančioji organizacija kviečia pasiūlymus pateikusius tiekėjus į vokų atplėšimo 
procedūrą, vokus atplėšia vienas iš Komisijos narių pasiūlymus pateikusių ir dalyvaujančių posėdyje tiekėjų 
atstovų akivaizdoje. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į šį posėdį tiekėjai ar jo atstovai neatvyksta. Tiekėjams 
arba jų įgaliotiems atstovams rekomenduojama turėti įgaliojimą pasirašyti pasiūlymą bei priemones 
pasiūlymo susiuvimo trūkumams pašalinti, nes vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu Komisija 
leidžia tiekėjams ar tiekėjų įgaliotiems atstovams viešai ištaisyti Komisijos pastebėtus jų pateiktų pasiūlymų 
susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti viešai vokų atplėšimo procedūros metu. 

92. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu Komisija leidžia tiekėjų atstovams viešai ištaisyti 
Komisijos pastebėtus jų pateiktų pasiūlymų susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti 
viešai vokų atplėšimo procedūros metu.  

93. Vokų atplėšimo procedūros metu paskelbta informacija pateikiama ir vokų atplėšimo procedūros 
posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti vokų atplėšimo procedūros metu paskelbtą informaciją 
raštu pareiškusiems tiekėjams. Vokų atplėšimo procedūros metu kiekvienas tiekėjo atstovas turi teisę 
asmeniškai susipažinti su informacija, kuri viešai buvo paskelbta vokų atplėšimo procedūros metu, tačiau 
neturi teisės nagrinėti kitų pateikto pasiūlymo aspektų.  

94. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems 
tiekėjams ar jų atstovams. 

95. Vokų atplėšimo procedūros rezultatai įforminami protokolu, kurį pasirašo pirkimo komisijos nariai 
arba pirkimo organizatorius.  

96. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams pranešama 
ši informacija:  

96.1. pasiūlymą pateikusio tiekėjo (fizinio asmens, juridinio asmens ar tokių asmenų grupės narių) 
pavadinimas;  

96.2. tiekėjo pasitelkiamų subtiekėjų, subteikėjų ar subrangovų pavadinimai;  
96.3. kai atplėšiami vokai, kuriuose nurodyta pasiūlymo kaina - pasiūlyme nurodyta kaina žodžiais ir 

skaičiais;  
96.4. kai atplėšiami vokai, kuriuose yra pasiūlymo techniniai duomenys – pagrindinės techninės 

pasiūlymo charakteristikos;  
96.5. kai atplėšiami vokai, kuriuose yra nurodyti su pirkimo objektu susiję kriterijai – pasiūlyme 

nurodyti kriterijai, susiję su pirkimo objektu;  
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96.6. ar pasiūlymas pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens, o elektroninėmis priemonėmis teikiamas 
pasiūlymas pateiktas su saugiu elektroniniu parašu;  

96.7. ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, jei Perkančioji organizacija jo reikalavo.  
Šis punktas netaikomas, kai atliekamas mažos vertės pirkimas. 
97. Perkančioji organizacija, norėdama priimti sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, turi pagal pirkimo 

dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką nedelsdama įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus, 
Įstatymo 32 straipsnio 8 dalyje nustatytu atveju, patikrinti tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo 
rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nustatyti 
pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą 
pateikia tik vienas tiekėjas) ir laimėjusį pasiūlymą. Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo 
mažėjimo arba kainų didėjimo tvarka. Tais atvejais, kai taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
vertinimo kriterijus ir kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas arba kai pasiūlymų 
vertinimo kriterijus yra pasiūlyta mažiausia kaina ir keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, 
sudarant pasiūlymų eilę į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymais įregistruotas ar pasiūlymas 
elektroninėmis priemonėmis pateiktas anksčiausiai. 

 
XII. PIRKIMO SUTARTIS 

 
98. Perkančioji organizacija pasirašyti pirkimo sutartį siūlo tam Dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas 

laimėjusiu. Tiekėjas pasirašyti pirkimo sutarties kviečiamas raštu (išskyrus atvejus, kai apklausa vykdoma 
žodžiu). Kvietime pasirašyti pirkimo sutartį nurodomas laikas, iki kada tiekėjas turi pasirašyti pirkimo sutartį. 

99.Komisija ar pirkimų organizatorius, įvykdęs pirkimo procedūras, parengia pirkimo sutarties  
projektą, jeigu jis nebuvo parengtas kaip pirkimo dokumentų sudėtinė dalis. 
100. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė Viešųjų pirkimų 

įstatyme nustatytas pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas: 
100.1.   kai pagrindinė pirkimo sutartis sudaroma preliminariosios sutarties pagrindu; 
100.2.  vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra 

suinteresuotų kandidatų; 
100.3. kai pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 000 Lt be PVM; 
100.3. p. redakcija nuo 2015-01-01 
100.3. kai pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3000 eurų be PVM; 
Pakeitimas 65.1. p.: Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus 2015-01-14 įsakymas Nr. V-7 
100.4. kai pirkimo sutartis sudaroma atliekant mažos vertės pirkimą. 
         101. Tais atvejais, kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, o tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti 

pirkimo sutartį, atsisako sudaryti pirkimo sutartį, tai Perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį 
tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti 
pirkimo sutartį. 

102. Atsisakymu sudaryti pirkimo sutartį laikomas bet kuris iš šių atvejų: 
102.1. tiekėjas raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį; 
102.2. tiekėjas nepasirašo pirkimo sutarties iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko; 
102.3. tiekėjas atsisako pasirašyti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis; 
102.4. tiekėjas nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo iki 

Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko; 
103. Sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama: pirkimo dokumentuose nustatytos pirkimo 

sąlygos, laimėjusio tiekėjo pasiūlyme nustatytos sąlygos ir kainodara, ar derybų protokole ar po derybų 
pateiktame galutiniame pasiūlyme užfiksuotos pasiūlymo sąlygos ir galutinė derybų kaina. 

104. Pirkimo sutartis sudaroma raštu, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu. 
105. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė yra 

mažesnė kaip 10 000 Lt be PVM. 
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105. p. redakcija nuo 2015-01-01 
Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė yra mažesnė 

kaip 3000 eurų be PVM. 
Pakeitimas 105. p.: Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus 2015-01-14 įsakymas Nr. V-7 
106. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus 

tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai 
ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. 
VPT sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos pirkimo sutarties vertė yra 
mažesnė kaip 10 000 Lt be PVM arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą 

106. p. redakcija nuo 2015-01-01 
106. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus 

tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai 
ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. 
VPT sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos pirkimo sutarties vertė yra 
mažesnė kaip 3000 eurų be PVM arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą. Perkančioji 
organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, 
išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams 
interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties 
sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti CVP IS. Šis reikalavimas netaikomas pirkimams, kai pirkimo 
sutartis sudaroma žodžiu. 

Pakeitimas 106. p.: Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus 2015-01-14 įsakymas Nr. V-7 
 

IX. INFORMACIJOS APIE SUPAPRASTINTUS PIRKIMUS TEIKIMAS 
 

 107. Komisija ar pirkimų organizatorius suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, 
išskyrus atvejus, kai pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 000 Lt be PVM, nedelsdama (bet vėliau kaip 
per 5 darbo dienas) raštu praneša apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, 
pateikia  Taisyklių 108 punkte nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo 
procedūros metu, santrauką ir nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą. 
Perkančioji organizacija taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nustatyti 
pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, pradėti pirkimą iš naujo. 

107. p. redakcija nuo 2015-01-01 
107. Komisija ar pirkimų organizatorius suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, 

išskyrus atvejus, kai pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3000 eurų be PVM, nedelsdama (bet vėliau kaip 
per 5 darbo dienas) raštu praneša apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, 
pateikia  Taisyklių 108 punkte nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo 
procedūros metu, santrauką ir nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą. 
Perkančioji organizacija taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nustatyti 
pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, pradėti pirkimą iš naujo. 

Pakeitimas 107. p.: Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus 2015-01-14 įsakymas Nr. V-7 
 108. Perkančioji organizacija, gavusi kandidato ar dalyvio raštu pateiktą prašymą, turi nedelsdama, ne 

vėliau kaip per 10 dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodyti: 
 108.1. kandidatui – jo paraiškos atmetimo priežastis; 
 108.2. dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas - laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir 

santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio 
dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus; 
 108.3. dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas - pasiūlymo atmetimo priežastis, taip pat priežastis, 
dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad prekės, paslaugos ar darbai 
neatitinka rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų. 
 109. Perkančioji organizacija, Komisija, jos nariai, pirkimo organizatorius ir ekspertai bei kiti 
asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų pirkimo sutarčių skelbimo ir informacijos, 
susijusios su jos kandidatams ir dalyviams, negali tretiesiems asmenims atskleisti Perkančiajai organizacijai 
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pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma 
komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, 
privalo nurodyti, kuri pasiūlymo dalis ar duomenys yra konfidencialūs. Tiekėjas negali viešai skelbiamos ar 
visuomenei lengvai prieinamos informacijos nurodyti kaip konfidencialios. Dalyvių reikalavimu Perkančioji 
organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė 
kaip konfidencialią. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, 
nėra laikoma konfidencialia informacija. 
 

X.  ATASKAITŲ TEIKIMAS 
 

110. Pirkimų ataskaitos teikiamos Įstatymo 19 str. nustatyta tvarka. 
 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
 111. Ginčų nagrinėjimas, žalos atlyginimas, pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia, alternatyvių 
sutarčių taikymas, Europos Bendrijos teisės pažeidimų nagrinėjimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų 
pirkimų įstatymo V skyriaus nuostatomis. 
 112. Pasikeitus Taisyklėse nurodytų norminių teisės aktų ir (ar) rekomendancinio pobūdžio 
dokumentų nuostatoms, norminiams teisės aktams ir (ar) rekomendancinio pobūdžio dokumentams netekus 
galios arba įsigaliojus naujiems norminiams teisės aktams ir (ar) rekomendancinio pobūdžio dokumentams, 
kurie kitaip reguliuoja ir (ar) rekomenduoja  Taisyklėse aptariamus aspektus, Taisyklėmis vadovaujamasi 
tiek, kiek jos neprieštatauja norminiams teisės aktams, kartu atsižvelgiant į pasikeitusį, norminiuose teisės 
aktuose įtvirtintą teisinį reguliavimą ir (ar) pasikeitusias rekomendacinio pobūdžio dokumentų nuostatas. 
 

 
____________________ 
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Utenos vaikų lopšelio-darželio 
„Šaltinėlis“ 
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių  
1 priedas  

 
 

________________________________________________________________________________ 
(Pirkimo organizatoriaus, viešojo pirkimo komisijos pirmininko, nario ar eksperto vardas ir pavardė, asmens kodas) 

 
PIRKIMO ORGANIZATORIAUS, VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKO, NARIO 

AR EKSPERTO NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA 
 

20__      m.____________   _______   d. Nr. ______ 
 
Būdamas Viešojo pirkimo  ____________________________________________ , pasižadu: 
                                                       (Organizatoriumi, komisijos pirmininku, komisijos nariu, ekspertu) 
 
 
1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų tiekėjų lygiateisiškumo, 

nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti Viešojo pirkimo 
__________________________________ pareigas; 
 (Organizatoriaus, komisijos  pirmininko, komisijos nario, eksperto) 

2. Paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių: 
2.1. pirkimo procedūrose kaip tiekėjas dalyvauja asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar 

svainystės ryšiais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;  
2.2. aš arba asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais: 
2.2.1. esu (yra) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens valdymo organų narys,  
2.2.2. turiu(-i) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens įstatinio kapitalo dalį arba turtinį įnašą jame, 
2.2.3. gaunu(-a) iš pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens bet kokios rūšies pajamų; 
2.3. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų,  
nedelsdamas raštu pranešti apie tai mane Viešojo pirkimo  ____________________________________  

                 (Organizatoriumi, komisijos pirmininku, komisijos nariu, ekspertu) 
paskyrusios perkančiosios organizacijos vadovui ir nusišalinti.     
Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: sutuoktinis, 

seneliai, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai, vaikaičiai, broliai, seserys ir jų vaikai, taip pat sutuoktinio 
tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai. 

 
 
 
 
 
____________________    ______________________________ 
          (Parašas)                        (Vardas, pavardė) 
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Utenos vaikų lopšelio-darželio 
„Šaltinėlis“ 
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių  
2 priedas  

 
 

 
________________________________________________________________________________ 

(Pirkimo organizatoriaus, viešojo pirkimo komisijos pirmininko, nario ar eksperto vardas ir pavardė, asmens kodas) 
 
 
 

PIRKIMO ORGANIZATORIAUS, VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKO, NARIO AR 
EKSPERTO KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

 
 

20__      m.____________  _______   d. Nr. ______ 
 
 
 
Būdamas Viešųjų pirkimo _______________________________________________,  

(Organizatoriumi, komisijos pirmininku, komisijos nariu, ekspertu) 
1. Pasižadu: 
1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą su pirkimu susijusią 

informaciją, kuri man taps žinoma, dirbant Viešųjų pirkimų komisijos pirmininku, nariu ar ekspertu ir pirkimo 
organizatoriumi; 

1.2. man patikėtus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar 
pasinaudoti; 

1.3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų. 
2. Man žinoma, kad su pirkimu susijusią informaciją, kurią Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu 

susijusių teisės aktų nuostatos numato teikti pirkimo procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims, 
galėsiu teikti tik įpareigotas pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens. 
Konfidencialią informaciją galėsiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais. 

3. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro: 
3.1. informacija, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas ir jos atskleidimas nėra privalomas pagal Lietuvos 

Respublikos teisės aktus; 
3.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu 

susijusių teisės aktų nuostatos nenumato teikti pirkimo procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims; 
3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių komerciniams 

interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. 
4. Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti Utenos vaikų lopšeliui-darželiui „Šaltinėlis“ ir 

tiekėjams padarytus nuostolius. 
 
 
___________________     ______________________ 

       (Parašas)                                                                            
(Vardas, pavardė)  
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Utenos vaikų lopšelio-darželio 
„Šaltinėlis“ 
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių  
3 priedas  

 
PARAIŠKA VIEŠAJAM PIRKIMUI 

 
 (data) 

 

Perkančiosios organizacijos vadovas (kitas jo 
įgaliotas asmuo)  
           _____________________________ 

(vardas, pavardė) 
           _____________________________ 
                            (data, parašas) 

Užduotis: Atlikti pirkimą pagal žemiau 
įvardintas sąlygas. 
 

Pirkimą organizuoja 
           
 

Pirkimo organizatorius /  Pirkimo komisija 
                 (reikalingą pabraukti) 

 

Pirkimo objekto pavadinimas, BVPŽ kodas  
 
 

Pirkimo objekto apimtys ir sudėtys: 
 

 

Planuojama sutarties vertė:  
 

Planuojama pirkimo procedūros pradžia 
(pirkimo poreikio pradžia) 

 

Planuojamas sutarties galiojimo terminas 
 

 

Trumpas pirkimo aprašymas: (pirkimo poreikio motyvai, anksčiau sudarytos ir galiojančios sutarties su tiekėju 
dėl pirkimo objekto galiojimo termino pabaiga, kita konkretaus pirkimo atveju pirkimą inicijuojančio asmens 
nuomone svarbi informacija) 
 
 
 
 
Siūlomas pirkimo būdas:  
 

 
Pirkimo iniciatorius        ___________________ 
            (vardas pavardė) 
 
Vyresn. buhalterė        ___________________ 
            (vardas pavardė)    
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Utenos vaikų lopšelio-darželio 
„Šaltinėlis“ 
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių  
4 priedas 
 
TVIRTINU 
Utenos vaikų lopšelio-darželio 
„Šaltinėlis“ direktorė 
____________________ 
                (parašas) 
____________________ 
            ( vardas pavardė)  
____________________ 
              (data) 

 
 TIEKĖJŲ APKLAUSOS  PAŽYMA 

1. Pirkimo pavadinimas bei trumpas pirkinio ar perkamos jo dalies aprašymas 
 
 

2.  Pirkimą organizuoja 
           
 

Pirkimo vykdytojas /  Pirkimo komisija 
                 (reikalingą pabraukti) 

 
3. Kreipimosi į tiekėjus būdas:         Rašytinis / Žodinis 

        (reikalingą pabraukti) 
4.1. Pavadinimas 

 
   

4.2. Adresas    
4.3. Telefonas    

4. Duomenys 
apie tiekėjus 

4.4. Pasiūlymą 
pateikiančio 
asmens pareigos, 
vardas, pavardė 

   

5. Pasiūlymo kaina (Lt) ir kitos 
svarbios savybės 
 

   

6. Pasiūlymo pateikimo data     
7. Pasiūlymo vertinimo kriterijus 
 

Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo / mažiausios kainos 
                 (reikalingą pabraukti) 

8. Laimėtoju pripažinto tiekėjo 
pavadinimas. Sprendimo pasirinkti 
nurodytą tiekėją laimėtoju 
motyvai, kitos su tiekėjų apklausa 
susijusios aplinkybės 

 

9. Pastabos.  
 

 
Pirkimo organizatorius                             
Pirkimo komisija 
       (Parašas)                                      (Vardas, pavardė) 
PASTABA. Skiltys 4.2. ir 4.4. pildomos tik tais atvejais, kai jose nurodytini duomenys yra žinomi. 
SUDERINTA 


