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Adakavas
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2017 m. gegužės 2 d. Nr. XIII-327 Viešųjų pirkimų
įstatymo Nr. 1-1491 pakeitimo įstatymu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės
aktais:
1. T v i r t i n u Adakavo socialinių paslaugų namų mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo taisykles
(pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios Adakavo socialinės globos namų direktoriaus 2017 m.
liepos 4 d. Nr. V-65 „ Dėl viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir
atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Adakavo socialinės globos namų direktoriaus 2017 m.
liepos 4 d. Nr. V-66 ,,Dėl viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimo“.

Direktorė

Kristina Anulienė

PATVIRTINTA
Adakavo socialinių paslaugų namų
direktoriaus 2018 m. spalio 23 d. įsakymu Nr.V-91

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas).
2. Aprašas nustato prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės pirkimų (toliau – pirkimai) būdus
ir jų procedūrų atlikimo tvarką. Perkančioji organizacija vykdydama mažos vertės pirkimus
vadovaujasi Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės
aktais ir šiomis taisyklėmis.
3. Atlikdamos mažos vertės pirkimus, perkančioji organizacija vadovaujasi šiuo Aprašu, taip
pat Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais. Atliekant
mažos vertės pirkimus, privalomai taikomos Viešųjų pirkimų įstatymo I skyriaus, 31, 34 straipsnių,
58 straipsnio 1 dalies, 82 straipsnio, 86 straipsnio 5, 6, 7 ir 9 dalių, 91 straipsnio, VI ir VII skyrių ir
kitų šiame Apraše nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnių ar jų dalių nuostatos.
4. Apraše vartojamos sąvokos:
4.1. mažos vertės pirkimas – tai:
4.1.1. supaprastintas pirkimas, kai prekių ar paslaugų pirkimo numatoma vertė yra mažesnė
kaip 58 000 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio (toliau –
PVM)), o darbų pirkimo numatoma vertė mažesnė kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki
tūkstančiai eurų) (be PVM);
4.1.2.supaprastintas pirkimas, atliekamas toms atskiroms pirkimo dalims, kurių bendra vertė
yra mažesnė kaip 58 000 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų) (be PVM) to paties tipo prekių
ar paslaugų sutarčių vertės, o perkant darbus – mažesnė kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt
penki tūkstančiai eurų) (be PVM). Jeigu numatoma pirkimo vertė yralgitarptautinio pirkimo vertės ribaiarbjąviš,
perkančioji organizacija užtikrina, kad bendra dalių vertė, atliekant mažos vertės ir kitų supaprastintų
pirkimų procedūras, būtų ne didesnė kaip 20 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės;
4.2. neskelbiama apklausa – pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėjus,
kviesdama pateikti pasiūlymus;
4.3. pirkimų organizatorius – perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgaliotojo asmens
paskirtas darbuotojas, kuris perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka mažos
vertės pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma viešojo pirkimo komisija. Skiriant
pirkimų organizatorių, turi būti atsižvelgiama į jo ekonomines, technines, teisines žinias ir Viešųjų
pirkimų įstatymo bei kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų išmanymą. Pirkimų organizatoriai
gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys;
4.4. skelbiama apklausa – pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija apie atliekamą
pirkimą paskelbia Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis
(užpildo skelbimą apie pirkimą, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka);
4.5. viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) – perkančiosios organizacijos arba jos

įgaliotosios organizacijos vadovo įsakymu (potvarkiu), vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 19
straipsniu, sudaryta Komisija, kuri šio Aprašo nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka pirkimus.
Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnyje.
5. Jei perkančioji organizacija nusprendžia vykdyti pirkimą kuriuo nors iš pirkimo būdų ar
priemonių, numatytų Viešųjų pirkimų įstatyme, pirkimas vykdomas vadovaujantis atitinkamą
pirkimo būdą ar priemonę reglamentuojančiomis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.
6. Pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo,
proporcingumo, skaidrumo principų. Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, siekia racionaliai
naudoti tam skirtas lėšas, bei užtikrina, kad būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo
teisės įpareigojimų vykdant pirkimo sutartis.
7. Planuojant pirkimus ir jiems rengiantis, negali būti siekiama išvengti Apraše nustatytos
tvarkos taikymo ar dirbtinai sumažinti konkurenciją. Laikoma, kad konkurencija yra dirbtinai
sumažinta, kai pirkimu tam tikriems tiekėjams nepagrįstai sudaromos palankesnės ar nepalankesnės
sąlygos. Perkančiosios organizacijos pirkimų planas yra tikslinamas pagal poreikį, atsiradus
nenumatytiems pirkimams.
8. Pirkimo procedūros prasideda, kai Viešųjų pirkimų tarnyba paskelbia skelbimą apie pirkimą
CVP IS, o kai pirkimas atliekamas neskelbiamos apklausos būdu – perkančioji organizacija kreipiasi
į tiekėją (tiekėjus) prašydama pateikti pasiūlymą (pasiūlymus).
9. Pirkimo (ar atskiros pirkimo dalies) procedūros baigiasi, kai:
9.1. sudaroma pirkimo sutartis ir pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas, jei jo buvo
prašoma, arba sudaroma preliminarioji sutartis;
9.2. atmetami visi pasiūlymai;
9.3. nutraukiamos pirkimo procedūros;
9.4. per nustatytą terminą nepateikiamas nei vienas pasiūlymas;
9.5. baigiasi pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis
nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų;
9.6. visi tiekėjai atšaukia savo pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį.
10. Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras.
Tai gali būti atliekama bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo,
jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pirkimo procedūras nutraukti privaloma,
jeigu buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos
padėties negalima ištaisyti.
11. Perkančioji organizacija privalo įsigyti prekių, paslaugų ir darbų iš centrinės perkančiosios
organizacijos arba per ją, jeigu Lietuvos Respublikoje veikiančios centrinės perkančiosios
organizacijos siūlomos prekės ar paslaugos, per sukurtą dinaminę pirkimų sistemą ar sudarytą
preliminariąją sutartį galimos įsigyti prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos
poreikius ir perkančioji organizacija negali prekių, paslaugų ar darbų įsigyti efektyvesniu būdu
racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. Perkančiosios organizacijos privalo motyvuoti savo
sprendimą neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis ir saugoti
tai patvirtinantį dokumentą kartu su kitais pirkimo dokumentais Viešųjų pirkimų įstatymo
97 straipsnyje nustatyta tvarka. Šiame punkte numatytos pareigos įsigyti prekių, paslaugų ir darbų iš
centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją gali būti nesilaikoma, kai atliekant neskelbiamą
apklausą numatoma pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (be
PVM).
12. Tais atvejais, kai neatliekamas centralizuotas pirkimas, kaip numatyta šio Aprašo 11
punkte, norėdama įsigyti prekių, paslaugų ar darbų, perkančioji organizacija gali:

12.1. atlikti pirkimą savarankiškai;
12.2. vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 83 straipsnio nuostatomis, įgalioti kitą
perkančiąją organizaciją atlikti pirkimo procedūras;
12.3. įsigyti prekes, paslaugas ir darbus iš užsienio valstybės centrinės perkančiosios
organizacijos ar naudojantis užsienio valstybės centrinės perkančiosios organizacijos atlikta pirkimo
procedūra, valdoma dinamine pirkimo sistema ar sudaryta preliminariąja sutartimi, vadovaujantis
Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 1 dalies nuostatomis;
12.4. atlikti bendrus pirkimus kartu su kitomis Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių narių
perkančiosiomis organizacijomis, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 84 ir 85 straipsnių
nuostatomis;
12.5. naudotis pagalbinės viešųjų pirkimų veiklos paslaugų teikėjų paslaugomis,
vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 22 ir 23 dalių nuostatomis.
13. Siekdama pasirengti pirkimui ir pranešti tiekėjams apie pirkimo planus bei reikalavimus,
perkančioji organizacija gali prašyti suteikti ir gauti rinkos, taip pat nepriklausomų ekspertų,
institucijų arba rinkos dalyvių konsultacijas, taip pat gali iš anksto Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) pagal Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytą tvarką paskelbti
pirkimų techninių specifikacijų projektus, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio
nuostatomis.
14. Pirkimo procedūrą atlieka pirkimų organizatorius ar Komisija. Tuo pačiu metu
atliekamoms kelioms pirkimo procedūroms gali būti paskirti keli pirkimų organizatoriai arba
sudaromos kelios Komisijos. Atvejus, kada pirkimo procedūrą atlieka pirkimų organizatorius, o kada
– Komisija, perkančioji organizacija nustato vidaus dokumentuose, kurie yra išdėstyti šiame tvarkos
apraše. Komisija dirba pagal ją sudariusios perkančiosios organizacijos patvirtintą darbo reglamentą
(Priedas Nr. 1). Pirkimų organizatorius ir Komisija yra atskaitingi perkančiajai organizacijai ir vykdo
tik rašytines jos užduotis bei įpareigojimus, kurios surašomos paraiškoje pradedant viešąjį pirkimą
( Priedas Nr. 2). Paraiška yra pildoma tik tada, kai Perkančioji organizacija einamaisiais metais
tvirtindama viešųjų pirkimų planus nebuvo įtraukusi ir numačiusi pirkimo į pirkimų planą ir šio
planuojamo pirkimo vertė yra daugiau nei 3000 Eur be PVM.
15. Pirkimų organizavimo tvarką perkančioji organizacija nustato vidaus dokumentuose, kurie
išdėstyti šiame tvarkos apraše.
16. Perkančioji organizacija, siekdama užkirsti kelią pirkimuose kylantiems interesų
konfliktams, kaip jie apibrėžiami Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, reikalauja, kad
perkančiosios organizacijos ar pagalbinės pirkimų veiklos paslaugų teikėjo darbuotojai, Komisijos
nariai ar ekspertai, stebėtojai, dalyvaujantys pirkimo procedūroje ar galintys daryti įtaką jos
rezultatams, pirkimo procedūrose dalyvautų ar su pirkimu susijusius sprendimus priimtų, tik prieš tai
pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją (Priedas Nr.3). Analogiški
reikalavimai taikomi ir pirkimų organizatoriui. Konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo
deklaraciją asmuo pasirašo, kai yra paskiriamas atlikti jam numatytas pareigas.
17. Kiekviena atliekama pirkimo procedūra patvirtinama toliau nurodomais dokumentais:
17.1. jei pirkimas vykdomas raštu, pirkimą patvirtinantys dokumentai yra sutartis ir CVP IS
paskelbta informacija apie ją, o jei sutartis sudaryta žodžiu – sąskaita faktūra arba kiti buhalterinės
apskaitos dokumentai. Tiekėjų apklausos pažyma (Priedas Nr. 4) yra pildoma tik tada, kai pirkimo
sutarties vertė yra didesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (be PVM). Jei pirkimo sutarties
vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (be PVM) tiekėjų apklausos pažyma nėra
pildoma, tokių pirkimų patvirtinantys dokumentai yra sutartis ir CVP IS paskelbta informacija apie
ją, o jei sutartis sudaryta žodžiu – sąskaita faktūra arba kiti buhalterinės apskaitos dokumentai. Visi
pirkimai yra pildomi Perkančiosios organizacijos pirkimų žurnale.

17.1.1. Pirkimo organizatorius atlieka mažos vertės pirkimus prekių, paslaugų ir darbų žodžiu
tada, kai pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 3000 Eur (be PVM) taip pat pirkimams,
atliekamiems apklausos būdu, kai įsigyjamų prekių, paslaugų, darbų numatoma pirkimo sutarties
vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (be PVM), užpildydamas pirkimus
pirkimų žurnale. Kai pirkimo sutarties vertė lygi ar didesnė kaip 3000 Eur ( be PVM) sutartis
sudaroma raštu.
17.1.2. Komisija mažos vertės pirkimus prekių, paslaugų ir darbų atlieka, kurių numatoma
pirkimo sutarties vertė yra didesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) ( be PVM).
17.2. jei pirkimas vykdomas raštu, pirkimą patvirtinantys dokumentai yra susirašinėjimo
informacija, įskaitant skelbimą apie pirkimą (jei pirkimas buvo skelbiamas) ir kitus pirkimo
dokumentus, protokolai (fiksuojantys Komisijos sprendimus ar surašomi derybų ar susitikimų su
tiekėjais atveju), taip pat sudaryta sutartis ir CVP IS paskelbta informacija apie ją, o jei sutartis
sudaryta žodžiu – sąskaita faktūra arba kiti buhalterinės apskaitos dokumentai.
18. Kokie dokumentai pildomi pirkimo procedūrų metu (įskaitant nurodytų šio Aprašo 17
punkte), perkančioji organizacija nustato vidaus dokumentuose, kurie išdėstyti šiame tvarkos apraše.
Tais atvejais, kai pirkimą atlieka vienas asmuo ir jį patvirtinantys dokumentai yra saugomi to asmens
elektroniniame pašte ar CVP IS naudotojo paskyroje, perkančioji organizacija užtikrina tokių
dokumentų prieinamumą, iškilus tokiam poreikiui.
19. Planavimo ir pasirengimo pirkimams dokumentai, pirkimo dokumentai, pasiūlymai bei jų
nagrinėjimo ir vertinimo dokumentai, Komisijos sprendimų priėmimo, derybų ar kiti protokolai,
susirašinėjimo su tiekėjais dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai saugomi ne trumpiau kaip
4 metus nuo pirkimo pabaigos. Preliminariosios sutartys, pirkimo sutartys, jų pakeitimai ir su jų
vykdymu susiję dokumentai – ne trumpiau kaip 4 metus nuo pirkimo sutarties įvykdymo. Visi
nurodyti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.
20. Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis Viešųjų pirkimų tarnybai jos nustatyta
tvarka pateikia per kalendorinius metus sudarytų pirkimo sutarčių, atlikus mažos vertės pirkimą,
ataskaitą. Ataskaita pateikiama per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams.
21. Pasikeitus Viešųjų pirkimų įstatymui ar kitiems viešuosius pirkimus reglamentuojantiems
teisėms aktams, iš kart Perkančiajai organizacijai galioja su įstatymu susiję viešųjų pirkimų
reglamentuojantys teisės aktai.
22.Ginčų nagrinėjimas, žalos atlyginimas, pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia,
alternatyvios sankcijos reglamentuojamos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nuostatomis.
PRIEDAI:
1 priedas. Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas.
2 priedas. Paraiška viešajam pirkimui forma.
3 priedas. Viešojo pirkimo komisijos pirmininko, nario, pirkimo organizatoriaus ar eksperto
nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų formos.
4 priedas. Tiekėjų apklausos pažymos forma.

Adakavo socialinių paslaugų namų mažos vertės
pirkimų tvarkos aprašo taisyklių 1 priedas
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) sudaroma organizuoti ir atlikti perkančiosios
organizacijos viešąjį pirkimą (toliau – pirkimas).
2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Europos Sąjungos tiesiogiai taikomais teisės aktais,
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų
pirkimų įstatymas) ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais ir šiuo reglamentu.
3. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi nešališkumo, objektyvumo, lygiateisiškumo,
nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Priimdama
sprendimus, Komisija yra savarankiška.
4. Komisija veikia ją sudariusios organizacijos vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus. Komisija
vykdo tik rašytines ją sudariusios organizacijos užduotis. Komisija privalo atsisakyti vykdyti Viešųjų
pirkimų įstatymui ir kitiems teisės aktams prieštaraujančius pavedimus.
5. Komisija yra atskaitinga ją sudariusiai organizacijai.
II. KOMISIJOS FUNKCIJOS
6. Komisija, gavusi ją sudariusios organizacijos įgaliojimus, atlieka šiuos veiksmus:
6.1. parenka pirkimo būdą;
6.2. parengia pirkimo dokumentus ir pateikia juos tvirtinti perkančiosios organizacijos
vadovui bei nustatyta tvarka pateikia juos tiekėjams;
6.3. rengia viešųjų pirkimų skelbimus ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;
6.4. atliekant pirkimą neskelbiamų derybų būdu arba supaprastintą neskelbiamą pirkimą
parenka tiekėjus ir kviečia juos dalyvauti pirkime;
6.5. nustato galutinius paraiškų ir pasiūlymų (projekto konkurso, supaprastinto projekto
konkurso atveju – projektų) pateikimo terminus;
6.6. teikia tiekėjams pirkimo dokumentų paaiškinimus ir patikslinimus;
6.7. rengia susitikimus su tiekėjais;
6.8. perduoda pranešimus tiekėjams;
6.9. tikrina tiekėjų kvalifikacinius duomenis,jei reikalinga, priima sprendimą dėl paraišką ar
pasiūlymą pateikusio tiekėjo kvalifikacinių duomenų arba tikrina tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal
vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiktį minimaliems kvalifikaciniams
reikalavimams, jei perkančioji organizacija prašo pateikti pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių
kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją. Teisės aktų nustatytais terminais apie priimtus
sprendimus praneša tiekėjams;
6.10. atlieka vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą;
6.11. nagrinėja, vertina, palygina pateiktus pasiūlymus, nagrinėja tiekėjų pretenzijas;
6.12. nustato, ar pasiūlymo galiojimo ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas atitinka
reikalavimus;

6.13. atliekant pirkimą riboto konkurso, supaprastinto riboto konkurso, skelbiamų derybų,
skelbiamų supaprastintų derybų, neskelbiamų derybų, mažos vertės pirkimą, supaprastintą
neskelbiamą pirkimą ar konkurencinį dialogą, atlieka tiekėjų kvalifikacinę atranką;
6.14. vykdant pirkimą skelbiamų ar neskelbiamų derybų ar supaprastintą neskelbiamą
pirkimą, derasi su tiekėjais dėl pasiūlymų turinio, vykdant pirkimą konkurencinio dialogo būdu veda
dialogą su atrinktais tiekėjais, siekdama atrinkti vieną ar keletą perkančiosios organizacijos
reikalavimus atitinkančių sprendinių;
6.15. nustato pasiūlymų eilę ir priima sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo;
6.16. stabdo pirkimo procedūras, kol bus išnagrinėtos tiekėjų pretenzijos;
6.17. atlieka kitus veiksmus, susijusius su pirkimo procedūromis, neprieštaraujančius
Viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems viešuosius pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams.
III. KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS
7. Komisija, vykdydama jai pavestas užduotis, turi teisę:
7.1. gauti iš Komisiją sudariusios organizacijos informaciją apie reikalingų nupirkti prekių
kiekį, paslaugų ar darbų apimtis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ir darbų atlikimo terminus, pirkimo
objekto techninius, estetinius, funkcinius bei kokybės reikalavimus ir kitas keliamas sąlygas (gauti
perkamo objekto techninę specifikaciją), lėšas, skirtas prekių, paslaugų ar darbų pirkimui, bei visą
kitą informaciją, reikalingą pirkimams organizuoti ir vykdyti;
7.2. prašyti, kad tiekėjai paaiškintų savo pasiūlymus;
7.3. prašyti, kad tiekėjai pratęstų savo pasiūlymų galiojimo terminą;
7.4. Komisiją sudariusios organizacijos vadovo sutikimu kviesti ekspertus, tiekėjų
pateiktiems pasiūlymams ir pretenzijoms nagrinėti.
8. Komisija turi kitas Viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose viešuosius pirkimus
reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintas teises.
9. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, privalo:
9.1. vykdyti Komisijos darbo reglamente nurodytas bei Komisiją sudariusios organizacijos
nustatytas užduotis;
9.2. vykdydama užduotis, laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų.
10. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, neturi teisės tretiesiems asmenims, išskyrus
jos pakviestiems ekspertams, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovams, perkančiosios organizacijos
vadovui, jo įgaliotiems asmenims bei kitiems Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytiems
asmenims ir institucijoms, teikti jokios informacijos, susijusios su atliekamo pirkimo procedūromis,
išskyrus tą informaciją, kurią pateikti privaloma teisės aktuose nustatytais atvejais.
11. Komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali tretiesiems asmenims atskleisti
perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas.
Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų
aspektai. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra
laikoma konfidencialia informacija. Dalyvių reikalavimu Komisija turi juos supažindinti su kitų
dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią.
IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
12. Komisijos pirmininkas, kiekvienas Komisijos narys ir ekspertas gali dalyvauti Komisijos
darbe tik pasirašęs nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.

13. Komisijos pirmininkas Komisijos posėdžio sekretoriumi paskiria vieną iš Komisijos
narių. Atliekant projekto konkursą Komisijos sekretoriumi skiriamas ją sudariusios organizacijos
vadovo įgaliotas šios organizacijos darbuotojas.
14. Komisijos posėdžiai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos
narių (projekto konkurso, supaprastinto projekto konkurso metu – ne mažiau kaip du trečdaliai
Komisijos narių).
15. Komisija sprendimus priima paprasta balsų dauguma, atviru vardiniu balsavimu. Jeigu
balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.
16. Atliekant projekto konkursą, Komisijos sekretorius dalyvauja Komisijos posėdžiuose be
balsavimo teisės.
17. Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas. Jei pirmininkas negali dalyvauti posėdyje,
Komisiją sudariusi organizacija paskiria jį pavaduojantį asmenį arba Komisija iš savo narių tarpo
išsirenka Komisijos pirmininką.
18. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kuriame nurodomi Komisijos sprendimo
motyvai, pateikiami paaiškinimai, kiekvieno Komisijos nario atskiroji nuomonė. Protokolą rašo
Komisijos posėdžio sekretorius. Protokolą pasirašo visi Komisijos posėdyje dalyvavę Komisijos
nariai.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Komisijos pirmininkas, narys ir ekspertas už savo veiklą atsako pagal Lietuvos
Respublikos įstatymus. Už Komisijos veiklą atsako ją sudariusi organizacija.
20. Nuolatinės Komisijos veikla pasibaigia Komisiją sudariusiai organizacijai priėmus
sprendimą dėl jos įgaliojimų pabaigos. Jei sudaroma nenuolatinė Komisija, jos veikla pasibaigia
pasibaigus pirkimui.
_____________________________________

Adakavo socialinių paslaugų namų mažos
vertės pirkimų tvarkos aprašo taisyklių 2 priedas
(Paraiškos viešajam pirkimui forma)
SUDERINTA:
PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VADOVO SUDERINIMAS
______________________________________________________
(vardas, pavardė, parašas, data)
Perkančiosios organizacijos specialisto, atsakingo už viešuosius pirkimus suderinimas
______________________________________________________
(vardas, pavardė, parašas, data)
PARAIŠKA PIRKIMUI
________________
(data)
1. Pirkimo objekto pavadinimas:
2. Pirkimo objekto kodas (BVPŽ)
3. Trumpas pirkimo aprašymas
4. Maksimali planuojamos sudaryti sutarties vertė
EUR:
5. Prekių pristatymo ar darbų, paslaugų atlikimo
vieta
6. Sutarties galiojimo laikotarpis su galimais
pratęsimo terminais
7. Prekių pristatymo ar paslaugų bei darbų atlikimo
terminas
8. Siūlomų kviesti tiekėjų sąrašas
9.Pasiūlymų vertinimo kriterijai
10. Numatomas pirkimo būdas
11. Kita reikalinga informacija:

Pirkimą organizuojantis
darbuotojas

Už įstaigos finansus atsakingas
________________________
darbuotojas

____________
(Parašas)

_________________________
(Vardas, pavardė)

____________
(Parašas)

Vardas, pavardė)

Adakavo socialinių paslaugų namų mažos
vertės pirkimų tvarkos aprašo taisyklių 3 priedas
__________________________________________________________________________
(perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas)

__________________________________________________________________________
(asmens vardas ir pavardė)

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS
20__ m.________________ d.
___________Adakavas___________
(vietovės pavadinimas)

Būdamas ______________________________________________________________ ,
(pareigų pavadinimas)

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, atliekant _______________________________
(pareigų pavadinimas)

pareigas;
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 perkančiajai organizacijai ir
tiekėjams padarytus nuostolius.
___________________
(parašas)

____________________
(vardas ir pavardė)

Nešališkumo deklaracijos tipinė forma,
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2017 m. birželio 23 d.
įsakymu Nr. 1S-93
(Nešališkumo deklaracijos tipinė forma)

__________________________________________________________________________
(perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas)

__________________________________________________________________________
(asmens vardas ir pavardė)

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA
20__ m._____________ d. Nr. ______
Adakavas______________
(vietovės pavadinimas)

Būdamas ________________________________________________________ , pasižadu:
(viešajame pirkime ar pirkime atliekamų pareigų pavadinimas)

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų tiekėjų
lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti
man pavestas pareigas (užduotis).
2. Nedelsdamas raštu pranešti perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto (toliau kartu
– pirkimo vykdytojas) vadovui ar jo įgaliotajam atstovui apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą,
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.
3. Man išaiškinta, kad:
3.1. 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;
3.2. pirkimo vykdytojui gavus pagrįstos informacijos apie tai, kad galiu būti patekęs į intereso
konflikto situaciją ir nenusišalinau nuo su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo, pirkimo
vykdytojo vadovas ar jo įgaliotasis atstovas sustabdo mano dalyvavimą su atitinkamu pirkimu susijusių
sprendimų priėmimo procese ar jo stebėjime ir atlieka mano su pirkimu susijusios veiklos patikrinimą. Pirkimo
vykdytojas, nustatęs, kad patekau į interesų konflikto situaciją, pašalina mane iš su atitinkamu pirkimu
susijusių sprendimų priėmimo proceso ar jo stebėjimo. Jei nustatoma, kad į interesų konflikto situaciją patekau
atlikdamas stebėtojo funkcijas, pirkimo vykdytojas apie mano atžvilgiu priimtą sprendimą informuoja
instituciją ar įstaigą, įgaliojusią mane stebėtojo teisėmis dalyvauti viešojo pirkimo komisijos posėdžiuose;
3.3. turiu užpildyti privačių interesų deklaraciją, kaip tai numato Lietuvos Respublikos viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.*
* Šis reikalavimas taikomas viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos
vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus viešuosius pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose
dalyvaujantiems ekspertams nuo 2018 m. sausio 1 d.
____________________
____________________
___________________
(pareigos)
(parašas)
(vardas ir pavardė)

Adakavo socialinių paslaugų namų mažos
vertės pirkimų tvarkos aprašo taisyklių 4 priedas
TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA
_______________
data
Pirkimo objekto pavadinimas
Trumpas pirkinio (pirkimo objekto)
aprašymas:
Pirkimų tiekėjų apklausos būdu atliko pirkimų organizatorius
(pareigos, vardas, pavardė)
Tiekėjo apklausos būdas (žodžiu, raštu):
Apklausti tiekėjai:
Eilės
Nr.
1.

Tiekėjo pavadinimas

Adresas, telefonas, ar kita

Tiekėjo pavadinimas

Būsimos pirkimo sutarties sąlygos

2.
3.

Tiekėjų siūlymai:
Eilės
Nr.

Pasiūlymo kaina eurais su (be) Kitos svarbios sąlygos
PVM
(apklausta
CVP
IS
priemonėmis,
elektroniniu paštu, paštu,
faksu
ar
kitomis
priemonėmis) arba žodžiu
(telefonu,
tiesiogiai
prekybos
vietoje,
vertinama
internete
tiekėjų
skelbiama
informacija apie prekių,
paslaugų ar darbų kainą
ir kitaip)
1.
2.
3.
Sprendimo pasirinkti tiekėją laimėtoju motyvai, kitos su apklausa susijusios aplinkybės ( jei perkama apklausiant tik vieną
tiekėją privaloma nurodyti mažos vertės pirkimų aprašo punktą (us) ).

NUTARIU: ( nurodomi sprendimai, pvz.,)
1. Atmesti __________________________pasiūlymą, vadovaujantis (nurodyti priežastis).
(nurodyti dalyvį)

2. Laimėjusiu pripažinti _______________________ geriausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas.
(nurodyti dalyvį)

Pirkimų organizatorius :

SPRENDIMĄ TVIRTINU:

____________________________
(parašas, data) (Pareigos, vardas, pavardė)

__________________________________
(parašas, data) (Pareigos, vardas pavardė)

