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VIESOSIOS JSTAIGOS CPO LT 
VYKDOMy VIESyjy PIRKIMy TVARKOS TAISYKLES

I. BENDROJI DALIS

1. Viesosios jstaigos CPO LT (toliau - Perkancioji organizacija, CPO LT) vykdomij 
viesiyii pirkimq tvarkos taisykles (toliau - Taisykles) reglamentuoja Perkanciosios organizacijos 
prekiii, paslaugq ir darbij vie^uosius pirkimus (toliau - pirkimas), pirkimus, kuriuos Perkancioji 
organizacija atlieka pagal kitq perkanciigp organizacijp suteiktus jgaliojimus, sip pirkimq subjektq 
teises, pareigas, atsakomyb^, pirkimp kontroles tvark^.

2. Visi pirkimai privalo buti vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesiyq pirkimq 
jstatymu (toliau - Viesiyq pirkimi} jstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau - 
CK), Mazos vertes pirkimi} tvarkos aprasu, patvirtintu Viesiyq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 
m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-97 (toliau - Mazos vertes pirkimq tvarkos aprasas), kitais 
jstatymais ir jstatymus jgyvendinanciaisiais bei Perkanciosios organizacijos vidiniais teises aktais.

3. Taisyklese vartojamos s^vokos:
3.1. pirkimas pagal jgaliojim^ - pirkimas, kuris atliekamas pagal kitos perkanciosios 

organizacijos suteikt^ jgaliojim^.
3.2. Pirkimij iniciatorius - perkanciosios organizacijos vadovo paskirtas perkanciosios 

organizacijos darbuotojas, kuris nurode poreikj jsigyti reikalingq prekiij, paslaugi} arba darbij.
3.3. Pirkimij organizatorius - perkanciosios organizacijos vadovo paskirtas darbuotojas, 

kuris perkanciosios organizacijos nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka mazes vertes pirkimus, kai 
tokiems pirkimams atlikti nesudaroma viesojo pirkimo komisija. Skiriant Pirkimij organizatoriq, 
turi buti atsizvelgiama j jo ekonomines, technines, teisines zinias ir Viesqjij pirkimij jstatymo bei 
kitij pirkimus reglamentuojanciij teises aktij ismanym^. Pirkimij organizatoriai turi buti tik 
nepriekaistingos reputaeijos asmenys.

3.4. Pirkimij valdymo sistema - viesosios jstaigos CPO LT naudojama programing jranga, 
skirta pirkimij planavimui, vykdymui ir pirkimo sutarciij kontrolei elektronineje erdveje.

3.5. kitos Taisyklese vartojamos sqvokos atitinka Viesijjij pirkimij jstatyme, Mazos vertes 
pirkimij tvarkos aprase ir kituose teises aktuose vartojamas scjvokas.

II. PIRKIMy PLANAVIMAS

4. Pirkimij iniciatoriai ne veliau kaip iki einamijjij kalendoriniij metij gruodzio 15 dienos, 
Pirkimij valdymo sistemos priemonemis uzpildydami pirkimo poreikio pateikimo form^, pateikia 
informacij^ apie poreikj jsigyti prekiij, paslaugij ar darbij ateinanciais kalendoriniais metais.

5. Pries pateikdamas Pirkimij valdymo sistemos priemonemis informacij^ apie poreikj 
jsigyti prekiij, paslaugij ar darbij, Pirkimij iniciatorius, vadovaudamasis Numatomos viesojo 
pirkimo ir pirkimo vertes skaiciavimo metodika, patvirtinta Viesqjij pirkimij tarnybos direktoriaus 
2017 m. birzelio 27 d. jsakymu Nr. 1S-94 „Del Numatomos viesojo pirkimo ir pirkimo vertes 
skaiciavimo metodikos patvirtinimo” (toliau - Metodika), turi remdamasis skaiciuojamosiomis 
kainomis, panasiij pirkimij praktika, rinkos ir kitais tyrimais nustatyti pirkimo vert$. Uz nustatyt^ 
pirkimo vert$, taip pat uz kitos Pirkimij valdymo sistemos priemonemis pateiktos informaeijos 
teisingum^ yra atsakingas Pirkimij iniciatorius.

6. Perkanciosios organizacijos vadovo paskirtas darbuotojas, atsakingas uz pirkimij 
planavim^ (toliau - uz pirkimij planavimcj atsakingas darbuotojas), pagal Pirkimo iniciatoriij 
pateikUj pirkimij poreikj, vadovaudamasis Metodika, Pirkimij valdymo sistemoje rengia planuojamij 
vykdyti einamaisiais kalendoriniais metais viesijjij pirkimij plan^ (toliau - Pirkimij planas).
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7. Pirkimij planas derinamas ir tvirtinamas Pirkimij valdymo sistemos priemonemis. Uz 
pirkimp planavim^ atsakingas darbuotojas suderin^s Pirkimij plan^ su pirkimij poreikj pateikusiais 
Pirkimij iniciatoriais, vyr. buhalteriu ir direktoriaus pavaduotoju, pateikia Pirkimij plan^ tvirtinti 
Perkanciosios organizacijos vadovui.

8. Metij eigoje Pirkimij planas gali buti koreguojamas. Pirkimij iniciatorius, Taisykliij 
5 punkte nustatyta tvarka apskaiciuoja pirkimo vert^ ir informacij^ apie poreikj jsigyti Pirkimij 
plane nenumatytij prekiij, paslaugij ar darbij pateikia Pirkimij valdymo sistemoje, uzpildydamas 
pirkimo poreikio pateikimo form^. Uz pirkimij planavim^ atsakingas darbuotojas esant poreikiui 
parengia Pirkimij piano pakeitim^, suderina jj su Taisykliij 7 punkte nurodytais atsakingais 
darbuotojais ir teikia tvirtinti Perkanciosios organizacijos vadovui.

9. Uz pirkimij planavim^ atsakingas darbuotojas Informacijos viesinimo Centrineje viesijjij 
pirkimij informacineje sistemoje tvarkos apraso, patvirtinto Viesijjij pirkimij tarnybos direktoriaus 
2017 m. birzelio 19 d. jsakymu Nr. 1S-91 ,,Del Informacijos viesinimo Centrineje viesijjij pirkimij 
informacineje sistemoje tvarkos apraso patvirtinimo“, nustatyta tvarka Centrineje viesijjij pirkimij 
informacineje sistemoje (toliau - CVP IS) skelbia einamaisiais metais planuojamij atlikti viesiyij 
pirkimij suvestin^. Si suvestine turi buti paskelbta kiekvienais metais ne veliau kaip iki kovo 15 
dienos, o patikslinus Pirkimij plan^, - patikslinimai turi buti paskelbiami ne veliau kaip per 5 darbo 
dienas.

10. Iki bus patvirtintas Pirkimij planas ar jo pakeitimas, CPO LT turi teis$ vykdyti vies^jj 
pirkimcj esant abiem sioms s^lygoms:

10.1. Pirkimij iniciatorius yra apskaiciav^s pirkimo vert$ Taisykliij 5 punkte nustatyta tvarka 
ir pateik^s informacij^ apie tokio pirkimo poreikj Pirkimij valdymo sistemoje;

10.2. nekyla abejonii} del pirkimo budo parinkimo ir Taisykliij 9 punkte nustatyta tvarka 
apie viesqjj pirkim^ yra paskelbta CVP IS.

III. PIRKIMV VYKDYMO TVARKA

11. Pirkimo iniciatorius, noredamas inicijuoti Pirkimij plane esantj pirkim^, Pirkimij 
valdymo sistemoje turi uzpildyti viesojo pirkimo inicijavimo pazymos form^ (toliau - Inicijavimo 
pazyma).

12. Prie Inicijavimo pazymos Pirkimo iniciatorius prideda (sie dokumentai gali buti 
nepridedami, kai Taisykliij nustatytais atvejais tiekejai apklausiami zodziu):

12.1. pirkimo technines specifikacijos projekt^;
12.2. pagrindines pirkimo sutarties s^lygas arba pirkimo sutarties projekt^;
12.3. tiekejo pasiulymo formos projekt^;
12.4. tiekejij pasalinimo pagrindus ir (ar) tiekejij kvalifikacijos reikalavimus (jeigu

tikrinama);
12.5. tiekejij pasiulymij vertinimo kriterijus, parametrus ir jij vertinimo tvark^, tais atvejais, 

kai pasirenkamas kainos ar s^naudij ir kokybes santykio arba s^naudp vertinimo kriterijus;
12.6. pagrindim^, kodel tarptautinis pirkimas neskaidomas j dabs, kaip numatyta Viesijjij 

pirkimij jstatymo 28 straipsnio 2 dalyje.
13. Pirkimo iniciatorius yra atsakingas uz Iniciavimo pazymoje ir kituose Taisykliij 12 

punkte nurodytuose dokumentuose pateiktos informacijos teisingum^ bei atitikimtj Viesijjij pirkimij 
jstatymo bei kitij viesuosius pirkimus reguliuojanciij teises aktij reikalavimams.

14. Pirkimo iniciatorius Inicijavimo pazym^ Pirkimij valdymo sistemoje suderina su vyr. 
buhalteriu, uz pirkimij planavirmj atsakingu darbuotoju ir teikia tvirtinti Perkanciosios organizacijos 
vadovui.

15. CPO LT viesuosius pirkimus Viesijjij pirkimij jstatymo nustatyta tvarka atlieka:
15.1. Pirkimij organizatoriai - mazos vertes pirkimus, atliekamus neskelbiamos apklausos

budu;
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15.2. Perkanciosios organizacijos vadovo paskirtas darbuotojas, atliekantis pirkimus is
pirkimus, atliekamus is centrines perkanciosioscentrines perkanciosios organizacijos

organizacijos;
15.3. Perkanciosios organizacijos vadovo jsakymu, vadovaujantis Viesiyp pirkimq jstatymo 

19 straipsniu, sudaryta viesojo pirkimo komisija (toliau - Komisija) - visus kitus pirkimus, isskyrus 
nurodytus Taisykliq 15.1 ir 15.2 papunkciuose.

16. Pirkimo dokumentus rengia Komisija arba Pirkimif organizatorius, tai yra, konkretp 
pirkim^ vykdantis subjektas. Pirkimo dokumentai rengiami laikantis Viesiyij pirkimp jstatymo, kiti} 
jstatymij ir juos jgyvendinanciq teises aktp reikalavimij.

17. Komisija priima sprendim^ ar is anksto paskelbti pirkimo technines specifikacijos 
projekt^ CVP IS ir Perkanciosios organizacijos interneto svetaineje. Tai atvejais, kai pirkimp vykdo 
Pirkimq organizatorius, jis priima ir sprendim^ del technines specifikacijos projekto isankstinio 
paskelbimo.

18. Pirkimq organizatoriai mazes vertes pirkimus neskelbiamos apklausos budu atlieka 
Taisykliy IV skyriuje nustatyta tvarka.

19. Pirkimo organizatorius arba Komisijos sekretorius pirkimo sutarties projekt^ suderina su 
vyr. buhalteriu, teisininku, direktoriaus pavaduotoju ir teikia pasirasyti Perkanciosios organizacijos 
vadovui.

20. Pirkimo organizatorius arba Komisijos sekretorius suderina pirkimo sutarties pasirasymo
dat^ su tiekeju.

21. Abiem salims pasirasius pirkimo sutartj, Pirkimo organizatorius arba Komisijos 
sekretorius skenuot^ pirkimo sutarties kopij^ patalpina Pirkimp valdymo sistemoje. Visus pirkimo 
sutarties splygp pakeitimus (jeigu tokip bus) Pirkimp valdymo sistemoje talpina Pirkimo 
iniciatorius.

22. Komisijos sekretorius arba pirkimp atlik^s darbuotojas ne veliau kaip per 15 dienp nuo 
pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne veliau kaip iki pirmojo mokejimo pagal jj 
pradzios, Viespjp pirkimp jstatymo 86 straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka, turi paskelbti CVP IS 
laimejusio dalyvio pasiulymp, sudarytp pirkimo sutartj ir pirkimo sutarties splygp pakeitimus, 
isskyrus informaeijp, kudos atskleidimas priestarautp informaeijos ir duomenp apsaugp 
reguliuojantiems teises aktams arba visuomenes interesams, pazeistp teisetus konkretaus tiekejo 
komercinius interesus arba turetp neigiamp poveikj tiekejp konkureneijai.

23. Pirkimo iniciatorius atlieka pirkimo sutarcip vykdymo stebesenp ir uztikrina, kad 
pirkimo sutartys butp vykdomos tinkamai. Pirkimo iniciatorius, atlikdamas pirkimo sutarcip 
vykdymo stebesenp, Pirkimp valdymo sistemoje suveda visp pagal pirkimo sutartj gaunamp 
spskaitp-fakturp informaeijp ir uztikrina, kad pagal pirkimo sutartj tiekejui mokama suma nevirsytp 
pirkimo sutarties vertes.

24. Esant nuolatiniam ar daznam poreikiui visus metus pirkti to paties tipo prekes ar 
paslaugas, Pirkimp valdymo sistemoje gali buti parengiama viena Inicijavimo pazyma del visp 
tokip per metus atliekamp pirkimp.

25. CPO LT viesiesiems pirkimams organizuoti ir viesojo pirkimo proceduroms iki pirkimo 
sutarties sudarymo atlikti turi teis$ jgalioti ir kitas perkancipsias organizaeijas.

26. Pirkimp organizatorius arba Komisija bet kuriuo momentu iki pirkimo sutarties 
sudarymo turi teis$ nutraukti viesojo pirkimo proceduras, jeigu atsirado aplinkybip, kurip nebuvo 
galima numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pazeisti Viespjp pirkimp jstatymo 17 straipsnio 
1 dalyje nustatyti principal ir atitinkamos padeties negalima istaisyti.

IV. MAZOS VERTES PIRKIMy, ATLIEKAMy NESKELBIAMOS APKLAUSOS
BUDU, YPATUMAI

27. Pirkimp organizatorius, atlikdamas mazes vertes pirkimp neskelbiamos apklausos budu, 
turi apklausti ne maziau kaip keturis potencialius tiekejus, isskyrus Taisyklip 28 ir 29 punktuose 
nustatytus atvejus.
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28. Maziau nei keturi tiekejai gali buti apklausiami, kai rinkoje yra maziau tiekejij, kurie gali 
patiekti reikalingij prekip, suteikti paslaugp ar atlikti darbp. Tokiu atveju turi buti apklausiami visi 
rinkoje esantys tiekejai.

29. Vienas tiekejas gali buti apklausiamas siais atvejais:
29.1. perkamos prekes, paslaugos ar darbai, kurip pirkimo sutarties verte ne didesne kaip 

3000 Eur (trys tukstanciai eurp) be pridetines vertes mokescio (toliau - PVM);
29.2. perkamos prekes ar paslaugos naudojant reprezentacinems islaidoms skirtas lesas;
29.3. yra tik konkretus tiekejas, kuris gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar 

atlikti darbus ir nera jokios kitos priimtinos alternatyvos (pvz., perkamos meninio, mokslinio 
pobudzio paslaugos, perkamos papildomos prekes ar paslaugos is tarn tikro tiekejo, techniniu 
poziuriu derinant su jau turimomis prekemis ar suteiktomis paslaugomis ir pan.);

29.4. pirkimp butina atlikti ypac skubiai. Sios aplinkybes negali priklausyti nuo
Perkanciosios organizacijos delsimo arba neveiklumo;

29.5. perkamos Perkanciosios organizacijos darbuotojams reikalingos mokymo paslaugos.
30. Atliekant mazes vertes pirkimp neskelbiamos apklausos budu, tiekejai apklausiami 

zodziu arba rastu. Tiekejai gali buti apklausiami zodziu Taisyklip 31 punkte nustatytais atvejais. 
Visais kitais atvejais tiekejai apklausiami rastu.

31. Apklausa zodziu gali buti atliekama, jei:
31.1. perkamos prekes, paslaugos ar darbai, kai pirkimo sutarties verte ne didesne kaip 

3000 Eur (trys tukstanciai eurp) be PVM;
31.2. perkamos prekes ar paslaugos naudojant reprezentacinems islaidoms skirtas lesas;
31.3. pirkimp butina atlikti ypac skubiai. Sios aplinkybes negali priklausyti nuo

Perkanciosios organizacijos delsimo arba neveiklumo;
31.4. perkamos Perkanciosios organizacijos darbuotojams reikalingos mokymo paslaugos;
31.5. Taisyklip 29.3 papunktyje numatytais atvejais apklausiamas vienas tiekejas.
32. Kai mazes vertes pirkimas neskelbiamos apklausos budu atliekamas:
32.1. zodziu, turi buti rengiami sie pirkimo ir su pirkimu susij$ dokumentai:
32.1.1. Inicijavimo pazyma, rengiama Pirkimp valdymo sistemos priemonemis;
32.1.2. tiekejp apklausos pazyma, rengiama uzpildant Pirkimp valdymo sistemoje esancip 

tiekejp apklausos pazymos formp (toliau - Apklausos pazyma) (isskyrus atvejus, kai Taisyklip 
nustatytais atvejais apklausiamas vienas tiekejas);

32.1.3. pirkimo sutartis (jeigu sudaroma rastu);
32.1.4. kiti pirkimo dokumentai (pvz., prasymas tiekejui pagrjsti nejprastai mazp pasiulymo 

kainp (derybp atveju - galutin? kainp) ir kiti dokumentai, jeigu pagal viesuosius pirkimus 
reguliuojancip teises aktp reikalavimus juos reikalaujama parengti rastu);

32.2. rastu, turi buti rengiami sie pirkimo ir su pirkimu susij$ dokumentai:
32.2.1. Inicijavimo pazyma, rengiama Pirkimp valdymo sistemos priemonemis;
32.2.2. kvietimas tiekejams pateikti pasiulymp (pirkimo splygos);
32.2.3. Apklausos pazyma (isskyrus atvejus, kai Taisyklip nustatytais atvejais apklausiamas 

vienas tiekejas);
32.2.4. pirkimo sutartis (jdgu sudaroma rastu);
32.2.5. kiti pirkimo dokumentai (pirkimo dokumentp paaiskinimai, pranesimai tiekejams ir

kt.).
33. Kai mazos vertes pirkimas neskelbiamos apklausos budu atliekamas rastu, tiekejams turi 

bOti pateikiama si informaeija:
33.1. pageidaujamos pirkimo objekto savybes ir svarbiausios pirkimo sutarties splygos;
33.2. pagal kokj kriterijp bus isrenkamas ekonomiskai naudingiausias pasiulymas. 

Pasirenkamas vienas is Viespjp pirkimp jstatymo 55 straipsnio 1 dalyje nustatytp pasiulymo 
vertinimo kriterijp;

33.3. kokias savo siulomp prekip, paslaugp ar darbp charakteristikas turi nurodyti tiekejas, 
kokiomis priemonemis ir iki kada jis turi pateikti pasiulymp;
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33.4. kaip Perkancioji organizacija informuos apklausiam^ tiekej^ apie sprendim^ sudaryti
pirkimo sutarti.

34. Pirkiinq organizatorius Apklausos pazym^ Pirkimq valdymo sistemoje suderina su vyr. 
buhalteriu ir Perkanciosios organizacijos vadovo paskirtu darbuotoju, atsakingu uz viesiyq pirkimij 
planavim^.

35. Apklausiant zodziu su tiekejais bendraujama telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 
vertinama internete tiekeji} skelbiama informacija apie prekiq, paslaugij ar darbij kain^.

36. Apklausiant rastu kvietimas tiekejams pateikiamas pastu, elektroniniu pastu ar CVP IS 
priemonemis, nustacius proting^ terming pasiulymams pateikti. Pasiulymus rastu gali buti prasoma 
pateikti elektroniniu pastu, CVP IS priemonemis ar vokuose. Tame paciame pirkime dalyvaujantys 
tiekejai turi buti apklausiami ta pacia forma. Jeigu kvietimas tiekejams pateikiamas elektroniniu 
pastu, kartu su kitais pirkimo dokumentais turi buti saugomas elektroninio laisko israsas, 
patvirtinantis, kuriems tiekejams buvo issiqstas kvietimas.

V. PIRKIMIJ PAGAL JGALIOJIM^ YPATUMAI

37. Atliekant pirkimus pagal jgaliojim^, vadovaujamasi sio skyriaus nuostatomis, taip pat 
taikomos kitos Taisykliq nuostatos (isskyrus 6 - 10, 14, 15, 19-21,23, 25, 34 punkti} reikalavimus).

38. Atlikdama pirkimus pagal jgaliojim^ CPO LT:
38.1. konsultuoja jgaliojim^ suteikusias perkanciqsias organizacijas darbo Pirkimij valdymo 

sistemoje klausimais;
38.2. atlieka pirkimo proceduras iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo, 

pateikia atlikto pirkimo procedunj ataskaitas ar skelbimus apie sudarytas pirkimo ar 
preliminari^sias sutartis (jgaliojim^ suteikusiai perkanciajai organizacijai jgaliojus);

38.3. naudodamasi CPO LT darbuotojui suteikta naudotojo teise jgaliojim^ suteikusios 
perkanciosios organizacijos CVP IS paskyroje, paskelbia laimejusio dalyvio pasifilymq, sudan't^ 
pirkimo sutartj, preliminarily^ sutartj ir sip sutarciq pakeitimus CVP IS, Viesiyif pirkimij istatymo 
86 straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka (jgaliojim^ suteikusiai perkanciajai organizacijai jgaliojus).

39. Perkanciosios organizacijos, jgaliojusios CPO LT atlikti pirkimo proceduras iki pirkimo 
sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo, ne veliau kaip iki einamiyij kalendoriniij metij 
gruodzio 15 dienos Pirkimij valdymo sistemos priemonemis turi pateikti informacija apie poreikj 
jsigyti prekiij, paslaugij ar darby ateinanciais kalendoriniais metais, Taisykliy 4 ir 5 punktuose 
nustatyta tvarka. Uz pateiktos informacijos teisingumy yra atsakingos jgaliojima suteikusios 
perkanciosios organizacijos.

40. CPO LT ne veliau kaip per 30 kalendoriniij dienij nuo Taisykliij 39 punkte nurodytos 
informacijos gavimo Pirkimij valdymo sistemoje parengia Pirkimij piano projekty. Sudarydama 
Pirkimij planij projektus CPO LT, be kita ko, jvertina ar pirkimai gali buti atliekami is centrines 
perkanciosios organizacijos, kaip nurodyta Viesiyij pirkimij jstatymo 82 straipsnyje, ar pirkimo 
objektui taikomi aplinkosaugos, socialiniai kriterijai, taip pat, nustatydama pirkimo pradziy ir 
pirkimo body, jvertina jgaliojimy atlikti pirkimus suteikusiij skirtingij perkanciijjij organizacijij 
panasiij pirkimij apjungimo galimyb^. Pirkimij plany Pirkimij valdymo sistemoje tvirtina jgaliojimy 
suteikusi perkancioji organizacija.

41. jgaliojimy suteikusi perkancioji organizacija, siekdama inicijuoti pirkimo procedOras, 
Taisykliij 11-13 punktuose nustatyta tvarka, Pirkimij valdymo sistemos priemonemis CPO LT 
pateikia uzpildyty ir perkanciosios organizacijos vadovo ar jo jgalioto asmens patvirtinty 
Inicijavimo pazymy. CPO LT pirkimo proceduras pradeda tik tuomet, jei yra pateikta visa, 
Inicijavimo pazymoje reikalaujama informacija. Uz Inicijavimo pazymoje pateiktos informacijos 
teisingumy bei atitikimy Viesiyy pirkimij jstatymo bei kitij teises aktij reikalavimams atsako 
jgaliojimy suteikusi perkancioji organizacija.

42. jvertinusi Inicijavimo pazymy bei prie jos pridetus dokumentus ir nustaciusi, kad 
pateikta informacija neatitinka Viesiyy pirkimij jstatymo ar kity teises aktij reikalavimij arba yra 
kitij esminiij pateiktos informacijos netikslumy, CPO LT, ne veliau kaip per 5 darbo dienas, gryzina
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Inicijavimo pazym^ patikslinti jgaliojimq suteikusiai perkanciajai organizacijai, nurodydama kokie 
netikslumai ar priestaravimai (toliau - pastabos) turi buti istaisyti. Esant poreikiui, CPO LT arba 
jgaliojim^ suteikusi perkancioji organizacija organizuoja susitikim^ aptarti nurodytas pastabas.

43. |galiojim^ suteikusi perkancioji organizacija ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo 
pastabij gavimo, Pirkimij valdymo sistemoje patikslina Inicijavimo pazym^ ir pakartotinai pateikia 
j^ CPO LT.

44. Inicijavimo pazyma (jeigu reikia jos papildymai ir patikslinimai) CPO LT turi buti 
pateikti ne veliau kaip pries:

44.1. 120 kalendoriniq dienp iki planuojamo pirkimo sutaities pasirasymo, kai pagal 
Viesiyi| pirkimij jstatymo nuostatas turi buti atliekamas tarptautinis pirkimas;

44.2. 90 kalendoriniq dienq iki planuojamo pirkimo sutarties pasirasymo, kai pagal Viesqjq 
pirkimq jstatymo nuostatas turi buti atliekamas supaprastintas pirkimas, isskyrus pirkimus, 
nurodytus Taisykliq 44.3 ir 44.4 papunkciuose;

44.3. 40 kalendoriniq dienq iki planuojamo pirkimo sutarties pasirasymo, kai pagal Viesqjq
pirkimq jstatymo ir Mazos vertes pirkimq tvarkos apraso nuostatas turi buti atliekamas
supaprastintas mazos vertes pirkimas skelbiamos apklausos budu;

44.4. 20 kalendoriniq dienq iki planuojamo pirkimo sutarties pasirasymo, kai pagal Viesqjq
pirkimq jstatymo ir Mazos vertes pirkimq tvarkos apraso nuostatas turi buti atliekamas
supaprastintas mazos vertes pirkimas neskelbiamos apklausos budu.

45. Jeigu del nenumatytq aplinkybiq iskyla poreikis ypac skubiai vykdyti pirkimq,
jgaliojimq suteikusi perkancioji organizacija apie tokio pirkimo vykdymq is anksto rastu informuoja
CPO LT. Tokiu atveju Inicijavimo pazyma gab buti pateikiama ir praleidus Taisykliq 44 punkte 
nurodytus terminus. Nenumatytas aplinkybes, del kuriq atsirado poreikis pirkimq vykdyti ypac 
skubiai, jgaliojimq suteikusi perkancioji organizacija nurodo Inicijavimo pazymoje.

46. CPO LT gali atsisakyti atlikti pirkimq, jeigu Inicijavimo pazymoje pateikta informacija 
neatitinka Viesqjq pirkimq jstatymo ar kitq teises aktq reikalavimq. Tokiu atveju, CPO LT Pirkimq 
valdymo sistemoje grqzina Inicijavimo pazymq jgaliojimq suteikusiai perkanciajai organizacijai, 
nurodydama tokio sprendimo motyvus.

47. Pirkimus pagal jgaliojimq atlieka:
47.1. CPO LT vadovo sudaryta Komisija - tarptautinius ir supaprastintas pirkimus (isskyrus 

mazos vertes pirkimus, nurodytus Taisykliq 47.2 papunktyje);
47.2. Pirkimq organizatorius:
47.2.1. mazos vertes pirkimus, atliekamus neskelbiamos apklausos budu;
47.2.2. nesudetingus, nedidelio rizikingumo mazos vertes pirkimus, atliekamus skelbiamos 

apklausos budu, skyriaus vadovo sprendimu.
48. jgaliojimq suteikusi perkancioji organizacija, kiekvienam pirkimui pagal jgaliojimq 

atlikti, turi paskirti bei Inicijavimo pazymoje nurodyti atsakingq darbuotojq, kuris gerai ismano 
pirkimo objektq ir kuris, prireikus, galetq dalyvauti pirkimo procedurose eksperto teisemis (toliau - 
Atsakingas darbuotojas).

49. Atsakingas darbuotojas, pirkimo vykdymo metu, teikia ekspertin^ isvadq del Komisijos 
ar Pirkimq organizatoriaus suformuluotq klausimq, susijusiq su pirkimo procedurq vykdymu.

50. Jeigu pirkime pagal jgaliojimq pasiulymai yra vertinami pagal kainos ar sqnaudq ir 
kokybes santykj ir pasirinktos vertinti pasiulymo technines charakteristikos nera kiekybiskai 
jvertinamos, jgaliojimq suteikusi perkancioji organizacija turi pasiulyti ne maziau kaip 3 ekspertus, 
kurie atliks ekspertinj techninio pasiulymo vertinimq.

51. Komisijai ar Pirkimq organizatoriui atlikus pirkimo proceduras, pirkimo sqlygos, 
Komisijos protokolas, kuriuo buvo nustatytas nugaletojas, Apklausos pazyma (mazos vertes 
pirkimq, atliekamq neskelbiamos apklausos budu, atveju), nugaletojo pasiulymas, pirkimo sutarties 
projektas ir kiti pirkimo sutarties sudarymui reikalingi pirkimo dokumentai, ne veliau kaip per 3 
darbo dienas nuo nugaletojo nustatymo dienos perduodami jgaliojimq suteikusiai perkanciajai
organizacijai.
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52. Igaliojim^ suteikusi perkancioji organizacija, sudariusi pirkimo sutartj, ne veliau kaip 
per 3 darbo dienas nuo pirkimo sutarties sudarymo, pasirasytos pirkimo sutarties kopij^ pateikia 
CPO LT. Sip sutarciq pakeitimq kopijos taip pat pateikiamos CPO LT ne veliau kaip per 3 darbo 
dienas nuo j 14 pasirasymo dienos.

53. Jgaliojim^ suteikusiai perkanciajai organizacijai pageidaujant, CPO LT, Viesujp 
pirkimi} jstatyme numatytais atvejais, pateikia atlikto pirkimo procedure ataskaitas ir/ar skelbimus 
apie sudai7tas pirkimo ar preliminari^sias sutartis.

54. Pirkimi} organizatorius, pagal jgaliojim^ atlikdamas mazos vertes pirkimus 
neskelbiamos apklausos budu, vadovaujasi Taisykliq 27-33, 35 ir 36 punktuose nustatyta tvarka.

VI. PRETENZUy IR GINCIJ NAGRINEJIMO TVARKA

55. Perkanciojoje organizacijoje gautas pretenzijas del jos atliekami} pirkimi} (toliau - 
pretenzija) nagrineja ir sprendim^ del gautos pretenzijos priima Perkanciojoje organizacijoje 
sudaryta gautq pretenziji} nagrinejimo komisija (toliau - Pretenziji} nagrinejimo komisija). 
Pretenziji} nagrinejimo komisija dirba pagal sios komisijos darbo reglament^.

56. Pretenziji} nagrinejimo komisija Perkanciosios organizacijos vadovui teikia atsakymo 
tiekejui projekt^ del isnagrinetos pretenzijos. Perkanciosios organizacijos vadovo pasirasyt^ 
atsakymc} tiekejui pateikia (issiuncia) Komisija arba Pirkimi} organizatorius. Komisija arba Pirkimi} 
organizatorius sio atsakymo pagrindu pagal poreikj rastu pranesa tiekejui, suinteresuotiems 
kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams kitQ reikalingc} informacij^ (informuoja apie anksciau 
pranestif pirkimo procedurq pasikeitim^, apie gaut^ pretenziji ir priimti sprendim^ ir kt.). 
Perkanciosios organizacijos vadovui nepritariant atsakymui del isnagrinetos pretenzijos, jis teikia 
motyvuotus paaiskinimus del tokio nepritarimo. Pretenzija turi buti isnagrineta ir Perkanciosios 
organizacijos vadovo pasirasytas atsakymas tiekejui turi buti pateiktas Komisijai arba Pirkimi} 
organizatoriui taip, kad buti} uztikrintas savalaikis tiekejo, suinteresuoti} kandidati} ir suinteresuoti} 
dalyviq informavimas, laikantis Viesiyi} pirkimi} jstatymo nuostati}.

57. Pretenzijos nagrinejamos ir gincai sprendziami laikantis Viesiyi} pirkimi} jstatyme ir 
kituose teises aktuose nustatytos tvarkos ir reikalavimi}.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

58. Planavimo ir pasirengimo pirkimams dokumentai, pirkimo dokumentai, paraiskos, 
pasiiilymai bei jq nagrinejimo ir vertinimo dokumentai, Komisijos sprendimi} priemimo, derybi}, 
dialogo ar kiti protokolai, susirasinejimo su tiekejais dokumentai, Apklausos pazymos, kiti su 
pirkimu susij^ dokumentai, preliminariosios pirkimo sutartys, pirkimo sutartys, ji} pakeitimai ir su 
ji} vykdymu susij$ dokumentai saugomi Viesiyi} pirkimi} jstatymo nustatyta tvarka.

59. Susipazinti su informacija, susijusia su pasiulymi} nagrinejimu, aiskinimu, vertinimu ir 
palyginimu, gali tik Komisijos pirmininkas ir nariai, Pirkimi} organizatorius, ekspertai, Viesiyi} 
pirkimy tarnybos ir kiti} kontroliuojanciu instituciji} atstovai, Perkanciosios organizacijos vadovas ir 
jo jgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, turincios toki^ teis$ pagal Lietuvos Respublikos 
jstatymus.

60. Komisijos pirmininkas ir nariai, Pretenziji} nagrinejimo komisijos pirmininkas ir nariai, 
Pirkimi} organizatorius, Pirkimi} iniciatorius, ekspertas ir kiti asmenys, dalyvaujantys pirkimo 
procedurose ar galintys daryti jtaki} jos rezultatams, savo funkcijas pradeda vykdyti tik po to, kai 
pasiraso Viesiyi} pirkimi} tarnybos kartu su Vyriausi^ja tarnybines etikos komisija nustatytos 
formos nesaliskumo deklaracij^ (toliau - Nesaliskumo deklaracija) ir Taisyklii} priede nustatytos 
tormos konfidencialumo pasizadejinic} (toliau - Konfidencialumo pasizadejimas). Perkanciosios 
organizacijos vadovo paskirtas darbuotojas pasirasytas ir pateiktas Nesaliskumo deklaracijas ir 
Konfidencialumo pasizadejimus registruoja tarn skirtame registre. Uz siame Taisyklii} punkte 
nurodyti} dokumenti} pasirasymt} ir pateikim^ laiku yra atsakingi juos pasirasantys asmenys.
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61. Perkancioji organizacija, Komisija, jos pirmininkas ir nariai ar ekspertai ir kiti asmenys 
negali tretiesiems asmenims atskleisti is tiekeji} gautos informacijos, kuriej jie nurode kaip 
konfidenciali^. Konfidencialia nelaikoma tokia informacija, kuri yra viesa pagal viesuosius 
pirkimus reglamentuojanciij teises aktp reikalavimus.



Viesosios jstaigos CPO LT vykdomi} 
viesiyi} pirkimij tvarkos taisykiiij 
priedas

(Konfidencialumo pasizadejimo formos pavyzdys)

Viesoji jstaiga CPO LT

(asmens vardas ir pavarde)

KONFIDENCIALUMO PASIZADEJIMAS

d.20 m.

(vietoves pavadinimas)

Budamas Viesosios jstaigos CPO LT (toliau perkancioji organizacija)

/jrasyti viesajame pirkime atliekamas pareigas: viesojo pirkimo komisijos pirmininkas, viesojo 
pirkimo komisijos narys, ekspertas, stebetojas, Pirkimif organizatorius, pretenzijif komisijos 
nagrinejimo narys, kita (jrasyti)/

1. Pasizadu:
1.1. saugoti ir tik jstatymi} ir kitij teises aktq nustatytais tikslais ir tvarka naudoti vis^ su 

viesuoju pirkimu (toliau - pirkimas) susijusi^ informacij^, kuri man taps zinoma, atliekant

/jrasyti viesajame pirkime atliekamas pareigas: viesojo pirkimo komisijos pirmininkas, viesojo 
pirkimo komisijos narys, ekspertas, stebetojas, Pirkimif organizatorius, pretenzijif komisijos 
nagrinejimo narys, kita (jrasyti)/

1.2. man patiketus pirkimo ir su juo susijusius dokumentus saugoti tokiu budu, kad tretieji 
asmenys neturetq galimybes su jais susipazinti ar pasinaudoti;

1.3. nepasilikti jokip man pateiktp dokumentq kopiji}.
2. Man zinoma, kad su pirkimu susijusi^ informacij^, kuriq Viesqjii pirkimq jstatymo ir kitq 

su jo jgyvendinimu susijusiq teises aktq nuostatos numato teikti pirkimo procedurose 
dalyvaujancioms arba nedalyvaujancioms salims, galesiu teikti tik jpareigotas pirkimo komisijos ar 
perkanciosios organizacijos vadovo ar jo jgalioto asmens. Konfidenciali^ informacijc} galesiu 
atskleisti tik teises aktq nustatytais atvejais.

3. Man isaiskinta, kad konfidencialiq informacij^ sudaro:
3.1. informacija, kudos konfidencialumo nurode tiekejas ir jos atskleidimas nera privalomas 

pagal Lietuvos Respublikos teises aktus;
3.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Viesiyij pirkimu jstatymo ir 

kitq su jo jgyvendinimu susijusiij teises aktq nuostatos nenumato teikti pirkimo procedOrose 
dalyvaujancioms arba nedalyvaujancioms salims;

3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas priestarauja teises aktams, visuomenes interesams, 
pazeidzia teisetus pirkime dalyvaujancip tiekejq ir/ar perkanciosios organizacijos interesus arba turi 
neigiamo poveikj tiekejq konkurencijai.

4. Esu jspetas, kad, pazeid^s sj pasizadejimo, turesiu atsakyti teises akti} nustatyta tvarka, 
atlyginti perkanciajai organizacijai ir/ar tiekejams padarytus nuostolius.

(parasas) (vardas ir pavarde)




