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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. urbarko „Ąţuoliuko“ mokyklos (toliau tekste – Mokykla) supaprastintų viešųjų pirkimų
taisykl s toliau – Taisykl s) nustato Mokyklos vykdomų prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų
viešųjų pirkimų toliau – pirkimai) b dus ir jų proced rų atlikimo tvark
2. aisykl s parengtos vadovaujantis Lietuvos espublikos viešųjų pirkimų statymu Ţin , 1996,
Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) toliau – iešųjų pirkimų statymas) ir kitais teis s
aktais.
3. Atlikdama pirkimus Mokykla vadovaujasi iešųjų pirkimų statymu, aisykl mis ir kitais
teis s aktais
4. irkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio
pripaţinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų
5. irkimo pradţi ir pabaig reglamentuoja iešųjų pirkimų statymo straipsnis
6. Pirkimus vykdo Mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas pirkimo organizatorius arba
viešojo pirkimo komisija.
7. Mokykla bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teis nutraukti pirkimo
proced ras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti
8. aisykl se naudojamos s vokos
8.1. alternatyvus pasi lymas – pasi lymas, kuriame si lomos kitokios, negu yra nustatyta
pirkimo dokumentuose, pirkimo objekto charakteristikos arba pirkimo s lygos
8.2. apklausa raštu – maţos vert s pirkimo b das, kai Mokykla raštu ar skelbimu kvie ia
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tiek jus pateikti pasi lymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš pirkim laim jusio tiek jo
8.3. apklausa ţodţiu – maţos vert s pirkimo b das, kai preliminari pirkimo sutarties vert
neviršija
Lt be prid tin s vert s mokes io toliau – PVM) ir Mokykla ţodţiu kvie ia tiek jus
pateikti pasi lymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš pirkim laim jusio tiek jo
8.4. kvalifikacijos patikrinimas – proced ra, kurios metu tikrinama, ar tiek jai atitinka pirkimo
dokumentuose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
8.5. numatomo pirkimo vert toliau – pirkimo vert ) – Mokyklos numatomos sudaryti pirkimo
sutarties vert , skai iuojama imant vis mok tin sum be
, skaitant visas pirkimo sutarties
pasirinkimo ir atnaujinimo galimybes irkimo vert skai iuojama tokia, kokia ji yra pirkimo pradţioje,
nustatytoje iešųjų pirkimų statymo straipsnio dalyje
8.6. pirkimo komisija – Mokyklos direktoriaus sakymu iš ne maţiau kaip asmenų sudaryta
komisija, kuri Mokyklos nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka pirkimus;
8.7. pirkimų organi atorius – Mokyklos direktoriaus paskirtas valstyb s tarnautojas ar
darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutart , kuris Mokyklos nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka
pirkimus;
8.8. preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vert – numatomos sudaryti pirkimo
sutarties vert , skai iuojama imant vis mok tin sum be prid tin s vert s mokes io, skaitant visas
sutarties pasirinkimo ir prat simo galimybes
8.9. supaprastintas atviras konkursas – supaprastinto išskyrus maţos vert s) pirkimo b das, kai
apie pirkim skelbiama viešai ir kiekvienas suinteresuotas tiek jas gali pateikti pasi lym
8.10. supaprastintas ribotas konkursas – supaprastinto (išskyrus maţos vert s) pirkimo b das, kai
apie pirkim skelbiama viešai ir paraiškas dalyvauti konkurse gali pateikti visi norintys konkurse
dalyvauti tiek jai, o pasi lymus konkursui – tik Mokyklos pakviesti kandidatai;
8.11. supaprastintos neskelbiamos derybos – supaprastinto išskyrus maţos vert s) pirkimo b das,
kai apie pirkim viešai neskelbiama, pasi lymus teikia Mokyklos pakviesti tiek jai ir Mokykla su
kiekvienu tiek ju atskirai derasi d l jo pateiktos kainos ir kitų pasi lymo s lygų
8.12. supaprastintos skelbiamos derybos – supaprastinto išskyrus maţos vert s) pirkimo b das,
kai apie pirkim skelbiama viešai ir paraiškas dalyvauti derybose gali pateikti visi tiek jai, o Mokykla
konsultuojasi su visais ar atrinktais kandidatais ir su vienu ar keliais iš jų derasi d l jų pateiktų kainų ir
kitų pasi lymų s lygų
9. itos aisykl se vartojamos pagrindin s s vokos yra apibr ţtos iešųjų pirkimų statyme
II.

I

I

I

I

10. irkimai, išskyrus maţos vert s pirkimus, atliekami šiais b dais
10.1. supaprastinto atviro konkurso;
10.2. supaprastinto riboto konkurso;
10.3. supaprastintų skelbiamų derybų
10.4. supaprastintų neskelbiamų derybų
11. aţos vert s pirkimai atliekami šiais b dais
11.1. apklausos raštu
11.2. apklausos ţodţiu
12. Mokykla privalo sigyti prekes, paslaugas ir darbus iš viešosios staigos O LT,
atliekan ios centrin s perkan iosios organi acijos funkcijas, elektroninio katalogo
O lt
toliau –
elektroninis katalogas), kai elektroniniame kataloge si lomos prek s, paslaugos ar darbai atitinka
Mokyklos poreikius ir Mokykla negali jų atlikti efektyvesniu b du racionaliai naudodama tam skirtas
l šas irkimo komisija ar pirkimų organi atorius privalo motyvuoti savo sprendim neatlikti
elektroniniame kataloge si lomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo ir saugoti tai patvirtinant
dokument kartu su kitais pirkimo dokumentais iešųjų pirkimų statymo
straipsnyje nustatyta
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tvarka.
13. irkimas, skaitant maţos vert s pirkim , supaprastinto atviro, supaprastinto riboto konkurso,
supaprastintų skelbiamų derybų b du gali b ti atliktas visais atvejais.
14. irkimus, kurių preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vert neviršija
Lt
be
), vykdo pirkimų organi atorius, pirkimus, kurių preliminari numatomos sudaryti pirkimo
sutarties vert viršija
Lt be
), vykdo pirkimo komisija, jeigu Mokyklos direktorius
nenusprendţia kitaip
15. irkimas supaprastintų neskelbiamų derybų b du gali b ti vykdomas, esant bent vienai iš šių
s lygų
15.1. pirkimas, apie kur buvo skelbta, ne vyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasi lymų
15.2. atliekant pirkim , apie kur buvo skelbta, visi gauti pasi lymai neatitiko pirkimo
dokumentų reikalavimų arba buvo pasi lytos per didel s Mokyklai nepriimtinos kainos, o pirkimo
s lygos iš esm s nekei iamos ir neskelbiamas supaprastintas derybas kvie iami visi pasi lymus
pateik tiek jai, atitinkantys Mokyklos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
15.3. d l vykių, kurių Mokykla negal jo iš anksto numatyti, b tina skubiai sigyti reikalingų
prekių, paslaugų ar darbų plinkyb s, kuriomis grindţiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo
Mokyklos;
15.4. d l techninių prieţas ių ar d l objektyvių aplinkybių, patentų, kitų intelektin s nuosavyb s
teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus tiek jas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti
paslaugas ar atlikti darbus ir kai n ra jokios kitos alternatyvos
15.5. kai Mokykla pagal ankstesn pirkimo sutart iš tam tikro tiek jo pirko prekių arba paslaugų
ir nustat , kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu poţi riu derinant su jau turimomis prek mis ir
suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyv s, iš esm s nesikei ia prekių ar
paslaugų kainos ir kitos s lygos, o alternatyv s pirkimai d l techninio nesuderinamumo su
ankstesniaisiais b tų nepriimtini, nes Mokyklai sigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar
paslaugų, ji negal tų naudotis anks iau pirktomis prek mis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių
eigu papildomai perkamų prekių ar paslaugų kaina viršija
procentų ankstesn s pirkimų kainos, turi
b ti atliekama eksperti
d l papildomai perkamų prekių ar paslaugų techninių charakteristikų
suderinamumo;
15.6. prek s ir paslaugos yra perkamos naudojant repre entacin ms išlaidoms skirtas l šas
15.7. perkamos prekių birţoje kotiruojamos prek s
15.8. perkami bibliotekiniai dokumentai, prenumeruojami laikraš iai ir ţurnalai
15.9. ypa palankiomis s lygomis perkama iš bankrutuojan ių, likviduojamų ar
restrukt ri uojamų kio subjektų
15.10. prek s perkamos iš valstyb s re ervo
15.11. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų informacin mis)
ba mis
15.12. perkamos Mokyklai valstyb s tarnautojų ir ar) pagal darbo sutart dirban ių darbuotojų
mokymo paslaugos;
15.13. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvark nustato Lietuvos
espublikos statymai, narių teikiamos nematerialaus pob dţio intelektin s) paslaugos
15.14. d l aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaišk ja, kad reikia papildomų darbų
arba paslaugų, ne rašytų sudaryt pirkimo sutart , ta iau be kurių negalima uţbaigti pirkimo sutarties
vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali b ti sudaroma tik su tuo tiek ju, su kuriuo buvo sudaryta pradin
pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutar ių kaina neturi viršyti
procentų
pradin s pirkimo sutarties kainos
15.15. perkant iš esamo tiek jo naujas paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti pagal
ankstesn pirkimo sutart , su s lyga, kad ankstesnioji pirkimo sutartis buvo sudaryta skelbiant apie
pirkim ir kur skelbiant buvo atsiţvelgta tokių papildomų pirkimų vert , galimyb pirkti papildomai
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buvo nurodyta pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tam pa iam projektui vykdyti
apildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutar ių trukm negali b ti ilgesn kaip
metai
skai iuojant nuo pradin s pirkimo sutarties sudarymo momento;
16. pklausa raštu, neskelbiant viešai ir apklausiant vien tiek j , gali b ti vykdoma
16.1. preliminariai numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertei neviršijant
Lt be
16.2. pirkimas, apie kur buvo skelbta, ne vyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasi lymų
16.3. d l vykių, kurių Mokykla negal jo iš anksto numatyti, b tina skubiai sigyti reikalingų
prekių, paslaugų ar darbų plinkyb s, kuriomis grindţiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo
Mokyklos;
16.4. d l techninių prieţas ių ar d l objektyvių aplinkybių, patentų, kitų intelektin s
nuosavyb s teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus tiek jas gali patiekti reikalingas
prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai n ra jokios kitos alternatyvos;
16.5. kai Mokykla pagal ankstesn pirkimo sutart iš tam tikro tiek jo pirko prekių arba
paslaugų ir nustat , kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu poţi riu derinant su jau turimomis
prek mis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyv s, iš esm s nesikei ia
prekių ar paslaugų kainos ir kitos s lygos, o alternatyv s pirkimai d l techninio nesuderinamumo su
ankstesniaisiais b tų nepriimtini, nes Mokyklai sigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar
paslaugų, ji negal tų naudotis anks iau pirktomis prek mis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių
eigu papildomai perkamų prekių ar paslaugų kaina viršija
procentų ankstesn s pirkimų kainos, turi
b ti atliekama eksperti
d l papildomai perkamų prekių ar paslaugų techninių charakteristikų
suderinamumo;
16.6. ypa palankiomis s lygomis perkama iš bankrutuojan ių, likviduojamų ar
restrukt ri uojamų kio subjektų
16.7. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų informacin mis)
ba mis
16.8. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvark nustato Lietuvos
espublikos statymai, narių teikiamos nematerialaus pob dţio intelektin s) paslaugos
16.9. d l aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaišk ja, kad reikia papildomų darbų arba
paslaugų, ne rašytų sudaryt pirkimo sutart , ta iau be kurių negalima uţbaigti pirkimo sutarties
vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali b ti sudaroma tik su tuo tiek ju, su kuriuo buvo sudaryta pradin
pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutar ių kaina neturi viršyti
procentų
pradin s pirkimo sutarties kainos
16.10. perkant iš esamo tiek jo naujas paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti pagal
ankstesn pirkimo sutart , su s lyga, kad ankstesnioji pirkimo sutartis buvo sudaryta skelbiant apie
pirkim ir kur skelbiant buvo atsiţvelgta tokių papildomų pirkimų vert , galimyb pirkti papildomai
buvo nurodyta pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tam pa iam projektui vykdyti
apildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutar ių trukm negali b ti ilgesn kaip
metai
skai iuojant nuo pradin s pirkimo sutarties sudarymo momento;
17. Taisyklių 16 punkte nenumatytais atvejais ir preliminariai numatomos sudaryti prekių
ar paslaugų pirkimo sutarties vertei neviršijant 50 000 Lt be PVM, o darbų pirkimo sutarties
vertei neviršijant 150 000 Lt be PVM, galima vykdyti apklausą raštu, neskelbiant viešai,
apklausiant ne mažiau nei tris tiekėjus. Mažesnį tiekėjų skaičių galima apklausti tik tokiu atveju,
jeigu nėra žinoma trijų tiekėjų, teikiančių analogiškas paslaugas, darbus ar prekes.
17. aisyklių
ir
punkte nepamin tais atvejais apie apklaus raštu skelbiama viešai
18. pklausa ţodţiu gali b ti vykdoma, kai
18.1. preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vert neviršija
Lt be
18.2. d l vykių, kurių Mokykla negal jo iš anksto numatyti, b tina skubiai sigyti reikalingų
prekių, paslaugų ar darbų plinkyb s, kuriomis grindţiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo
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Mokyklos.
19. irkimo komisija ar pirkimų organi atorius, vykdydami maţos vert s pirkim apklausos
ţodţiu b du, turi teis apklausti vien tiek j
III. SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS
20. Mokykla supaprastint atvir konkurs vykdo etapais iešųjų pirkimų statymo ir
aisykl se nustatyta tvarka skelbia apie pirkim ir, vadovaudamasi pirkimo dokumentuose
nustatytomis s lygomis, nagrin ja, vertina ir palygina tiek jų pateiktus pasi lymus
22. Supaprastintame atvirame konkurse derybos tarp Mokyklos ir tiek jų draudţiamos
23. ykdant supaprastint atvir konkurs , dalyvių skai ius neribojamas
24. Mokyklos nustatytas pasi lymų pateikimo terminas turi b ti proporcingas pirkimo objektui ir
protingas, kad r pestingas ir atidus tiek jas gal tų išnagrin ti pirkimo dokumentus ir parengti bei
pateikti pasi lym
asi lymų pateikimo terminas negali b ti trumpesnis kaip darbo dienos nuo
skelbimo apie pirkim paskelbimo entrin je viešųjų pirkimų informacin je sistemoje toliau – CVP
IS).
25. Jei supaprastinto atviro konkurso metu bus vykdomas elektroninis aukcionas, apie tai
nurodoma skelbime apie pirkim
IV. SUPAPRASTINTAS RIBOTAS KONKURSAS
26. Mokykla supaprastint ribot konkurs vykdo etapais
26.1. iešųjų pirkimų statyme ir aisykl se nustatyta tvarka skelbia apie pirkim ir, remdamasi
paskelbtais kvalifikacijos kriterijais, atrenka tuos kandidatus, kurie bus kvie iami pateikti pasi lymus
26.2. vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nustatytomis s lygomis, nagrin ja, vertina ir
palygina pakviestų dalyvių pateiktus pasi lymus
27. Supaprastintame ribotame konkurse derybos tarp Mokyklos ir tiek jų draudţiamos
28. araiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminas turi b ti proporcingas pirkimo dokumentuose
nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir protingas, kad r pestingas ir atidus tiek jas gal tų
išnagrin ti pirkimo dokumentus bei parengti ir pateikti paraišk bei negali b ti trumpesnis kaip darbo
dienos nuo skelbimo apie pirkim paskelbimo
29. asi lymų pateikimo terminas turi b ti proporcingas pirkimo objektui ir protingas, kad
r pestingas ir atidus tiek jas gal tų išnagrin ti pirkimo dokumentus ir parengti bei pateikti pasi lym
asi lymų pateikimo terminas negali b ti trumpesnis kaip
darbo dienos nuo kvietimo pateikti
pasi lymus išsiuntimo dienos
30. Mokykla skelbime apie supaprastint pirkim nustato, kiek maţiausiai kandidatų bus
pakviesta pateikti pasi lymus ir kokie yra kandidatų kvalifikacin s atrankos kriterijai ir tvarka
vie iamų kandidatų skai ius negali b ti maţesnis kaip
31. Mokykla, nustatydama atrenkamų kandidatų skai ių, kvalifikacin s atrankos kriterijus ir
tvark , privalo laikytis šių reikalavimų
31.1. turi b ti uţtikrinta reali konkurencija, kvalifikacin s atrankos kriterijai turi b ti tiksl s,
aišk s ir nediskriminuojantys;
31.2. kvalifikacin s atrankos kriterijai turi b ti nustatyti iešųjų pirkimų statymo –38
straipsnių pagrindu
32. valifikacin atranka turi b ti atliekama tik iš tų kandidatų, kurie atitinka Mokyklos
nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.
33. ateikti pasi lymus turi b ti pakviesta ne maţiau kandidatų, negu pirkimo dokumentuose
nustatytas maţiausias kvie iamų kandidatų skai ius eigu minimalius kvalifikacijos reikalavimus
atitinka maţiau kandidatų, negu nustatytas maţiausias kvie iamų kandidatų skai ius, Mokykla pateikti
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pasi lymus kvie ia visus kandidatus, kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus
34. Mokykla negali kviesti dalyvauti supaprastintame ribotame konkurse kitų, paraiškų
nepateikusių, tiek jų arba kandidatų, kurie neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų
35. Jei supaprastinto riboto konkurso metu bus vykdomas elektroninis aukcionas, apie tai
nurodoma skelbime apie pirkim
V. SUPAPRASTINTOS SKELBIAMOS DERYBOS
36. Mokykla supaprastintas skelbiamas derybas vykdo šiais etapais
36.1.jeigu kandidatų skai ius neribojamas, iešųjų pirkimų statyme ir aisykl se nustatyta
tvarka skelbia apie pirkim , nagrin ja ir derasi su kandidatais d l pateiktų pasi lymų s lygų ir,
vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nustatytomis s lygomis, vertina ir palygina kandidatų pateiktus
galutinius pasi lymus
36.2.jeigu kandidatų skai ius ribojamas, iešųjų pirkimų statyme ir aisykl se nustatyta tvarka
skelbia apie pirkim , remdamasi paskelbtais kvalifikacijos kriterijais, atrenka tuos kandidatus, kurie
bus kvie iami pateikti pasi lymus, nagrin ja ir derasi su kandidatais d l pateiktų pasi lymų s lygų ir,
vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nustatytomis s lygomis, vertina ir palygina kandidatų pateiktus
galutinius pasi lymus
37. eigu pirkimo metu der tasi, pabaigus derybas, Mokykla gali dalyvių prašyti pateikti
galutinius kainos bei techninių duomenų, kurie vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasi lymo
vertinimo kriterijus, pasi lymus uţklijuotuose vokuose išskyrus atvejus, kai pateikti pasi lym
kvie iamas tik vienas tiek jas)
38. ei ribojamas kandidatų skai ius
38.1. paraiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminas turi b ti proporcingas pirkimo
dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir protingas, kad r pestingas ir atidus tiek jas
gal tų išnagrin ti pirkimo dokumentus bei parengti ir pateikti paraišk bei negali b ti trumpesnis kaip
darbo dienos nuo skelbimo apie pirkim paskelbimo VP IS;
38.2. pasi lymų pateikimo terminas turi b ti proporcingas pirkimo objektui ir protingas, kad
r pestingas ir atidus tiek jas gal tų išnagrin ti pirkimo dokumentus bei parengti ir pateikti pasi lym
asi lymų pateikimo terminas negali b ti trumpesnis kaip
darbo dienos nuo kvietimo pateikti
pasi lymus išsiuntimo dienos
39. Mokykla skelbime apie pirkim nustato, kiek maţiausiai kandidatų bus pakviesta pateikti
pasi lymus ir kokie yra kandidatų kvalifikacin s atrankos kriterijai ir tvarka vie iamų kandidatų
skai ius negali b ti maţesnis kaip
40. Mokykla, nustatydama atrenkamų kandidatų skai ių, kvalifikacin s atrankos kriterijus ir
tvark , privalo laikytis šių reikalavimų
40.1. turi b ti uţtikrinta reali konkurencija, kvalifikacin s atrankos kriterijai turi b ti tiksl s,
aišk s ir nediskriminuojantys
40.2. kvalifikacin s atrankos kriterijai turi b ti nustatyti iešųjų pirkimų statymo –38
straipsnių pagrindu
41. valifikacin atranka turi b ti atliekama tik iš tų kandidatų, kurie atitinka Mokyklos
nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.
42. ateikti pasi lymus turi b ti pakviesta ne maţiau kandidatų, negu pirkimo dokumentuose
nustatytas maţiausias kvie iamų kandidatų skai ius eigu minimalius kvalifikacijos reikalavimus
atitinka maţiau kandidatų, negu nustatytas maţiausias kvie iamų kandidatų skai ius, Mokykla pateikti
pasi lymus kvie ia visus kandidatus, kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus
43. Mokykla negali kviesti dalyvauti skelbiamose derybose paraiškų nepateikusių tiek jų arba
kandidatų, kurie neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų
44. ei neribojamas kandidatų skai ius, tai pasi lymų pateikimo terminas turi b ti proporcingas
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pirkimo objektui ir protingas, kad r pestingas ir atidus tiek jas gal tų išnagrin ti pirkimo dokumentus
bei parengti ir pateikti pasi lym
asi lymų pateikimo terminas negali b ti trumpesnis kaip darbo
dienos nuo kvietimo pateikti pasi lymus išsiuntimo dienos
45. Derybų metu turi b ti laikomasi šių reikalavimų
45.1.tretiesiems asmenims Mokykla negali atskleisti jokios iš tiek jo gautos informacijos be jo
sutikimo, taip pat tiek jas negali b ti informuojamas apie susitarimus, pasiektus su kitais tiek jais
45.2.visiems dalyviams turi b ti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimyb s
ir pateikiama vienoda informacija teikdama informacij Mokykla neturi diskriminuoti vienų tiek jų
kitų naudai
45.3. tiek jai kvie iami der tis pagal pasi lymų pateikimo eiliškum pirmas kvie iamas
anks iausiai pasi lym pateik s tiek jas)
45.4. derybų eiga turi b ti forminta raštu erybų protokol pasirašo derybose dalyvav
pirkimo komisijos nariai ar pirkimų organi atorius ir dalyvio, su kuriuo der tasi, galiotas atstovas ei
derybos vykdomos laiškais ar elektroniniais laiškais, derybų eigos protokolas surašomas tais atvejais,
kai derybų laiškai siun iami nepasirašyti elektroniniu parašu rotokole išd stoma derybų eiga ir
derybų metu pasiekti susitarimai.
46. Galutiniai pasi lymai pateikiami
priemon mis ar vokuose
47. erybų atveju vokų su galutin mis tiek jų si lomomis kainomis ir galutiniais techniniais
duomenimis atpl šimo proced roje turi teis dalyvauti visi derybose dalyvav tiek jai arba jų atstovai
VI. SUPAPRASTINTOS NESKELBIAMOS DERYBOS
48. ykdant supaprastintas neskelbiamas derybas, kreipiamasi tiek jus, prašant pateikti
pasi lymus pagal Mokyklos nurodytus reikalavimus
ai supaprastintos neskelbiamos derybos
vykdomos po supaprastinto atviro, supaprastinto riboto konkurso ar supaprastintų skelbiamų derybų,
atmetus visus pasi lymus, tiek jus, atitinkan ius minimalius kvalifikacijos reikalavimus, kreipiamasi
pateikti patvirtinim apie sutikim dalyvauti pirkime
49. upaprastintų neskelbiamų derybų metu deramasi d l tiek jo pasi lymo s lygų erybų
metu turi b ti laikomasi šių reikalavimų
49.1. tretiesiems asmenims Mokykla negali atskleisti jokios iš tiek jo gautos informacijos be jo
sutikimo, taip pat tiek jas negali b ti informuojamas apie susitarimus, pasiektus su kitais tiek jais
49.2. visiems dalyviams turi b ti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimyb s
ir pateikiama vienoda informacija eikdama informacij Mokykla neturi diskriminuoti vienų tiek jų
kitų naudai
49.3. tiek jai kvie iami der tis pagal pasi lymų pateikimo eiliškum pirmas kvie iamas
anks iausiai pasi lym pateik s tiek jas)
49.4. derybų eiga turi b ti forminta raštu erybų protokol pasirašo derybose dalyvav pirkimo
komisijos nariai ar pirkimų organi atorius ir dalyvio, su kuriuo der tasi, galiotas atstovas ei derybos
vykdomos laiškais ar elektroniniais laiškais, derybų eigos protokolas surašomas tais atvejais, kai
derybų laiškai siun iami nepasirašyti elektroniniu parašu rotokole išd stoma derybų eiga ir derybų
metu pasiekti susitarimai.
50. Pabaigus derybas, Mokykla gali dalyvių prašyti pateikti galutinius kainos bei techninių
duomenų, kurie vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasi lymo vertinimo kriterijus, pasi lymus
uţklijuotuose vokuose išskyrus atvejus, kai pateikti pasi lym kvie iamas tik vienas tiek jas)
51. Mokykla, pirkdama supaprastintų neskelbiamų derybų b du, pirkimo dokumentuose pateikia
punkte numatyt informacij
irkimo dokumentai gali b ti nerengiami kai supaprastintos
neskelbiamos derybos vykdomos po supaprastinto atviro, supaprastinto riboto konkurso ar
supaprastintų skelbiamų derybų, atmetus visus pasi lymus uomet kvietime pateikti patvirtinim apie
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sutikim dalyvauti pirkime nurodoma, kad pirkimo dokumentai bus supaprastinto atviro, supaprastinto
riboto konkurso ar supaprastintų skelbiamų derybų pirkimo dokumentai, su b tinais pataisymais pv
terminai, pasi lymų pateikimo b das, derybų eiga)
52. Galutiniai pasi lymai pateikiami
priemon mis ar vokuose
53. erybų atveju vokų su galutin mis tiek jų si lomomis kainomis ir galutiniais techniniais
duomenimis atpl šimo proced roje turi teis dalyvauti visi derybose dalyvav tiek jai arba jų atstovai
54. ykdant supaprastintas neskelbiamas derybas pasi lymų dalyvauti pirkime pateikimo
terminas turi b ti proporcingas pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir
protingas, kad r pestingas ir atidus tiek jas gal tų išnagrin ti pirkimo dokumentus bei parengti ir
pateikti paraišk
VII.

L

Š

55. ykdant apklaus raštu, kreipiamasi tiek jus raštu ar skelbimu, prašant pateikti pasi lymus
pagal Mokyklos nurodytus reikalavimus.
56. pklausos raštu metu gali b ti deramasi d l pasi lymo s lygų, jeigu tokia galimyb yra
numatyta pirkimo dokumentuose ei apklausos raštu metu yra deramasi, derybų metu turi b ti
laikomasi šių reikalavimų
56.1. tretiesiems asmenims Mokykla negali atskleisti jokios iš tiek jo gautos informacijos be jo
sutikimo, taip pat tiek jas negali b ti informuojamas apie susitarimus, pasiektus su kitais tiek jais
56.2. visiems dalyviams turi b ti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimyb s
ir pateikiama vienoda informacija teikdama informacij Mokykla neturi diskriminuoti vienų tiek jų
kitų naudai
56.3. tiek jai kvie iami der tis pagal pasi lymų pateikimo eiliškum pirmas kvie iamas
anks iausiai pasi lym pateik s tiek jas)
56.4. derybų eiga turi b ti forminta raštu erybų protokol pasirašo derybose dalyvav pirkimo
komisijos nariai ar pirkimų organi atorius ir dalyvio, su kuriuo der tasi, galiotas atstovas ei derybos
vykdomos laiškais ar elektroniniais laiškais, derybų eigos protokolas surašomas tais atvejais, kai
derybų laiškai siun iami nepasirašyti elektroniniu parašu rotokole išd stoma derybų eiga ir derybų
metu pasiekti susitarimai.
57. Mokykla, pirkdama apklausos raštu b du, pirkimo dokumentuose pateikia aisyklių
punkte jeigu apie apklaus raštu yra skelbiama) arba
punkte jeigu apie apklaus raštu n ra
skelbiama) numatyt informacij
58. aštu pasi lymus gali b ti prašoma pateikti faksu, elektroniniu paštu,
priemon mis
ar vokuose. Mokykla gali nereikalauti, kad pasi lymas b tų pasirašytas elektroninis pasi lymas b tų
pateiktas su saugiu elektroniniu parašu, atitinkan iu teis s aktų reikalavimus)
59. asi lymus prašant pateikti vokuose elektronin mis priemon mis), vokų atpl šimo
proced r , išskyrus pirkim , kurio metu deramasi, gali b ti kvie iami pasi lymus pateik tiek jai ar jų
galioti atstovai
60. ykdant apklaus raštu apie j viešai skelbiant pasi lymų dalyvauti pirkime pateikimo
terminas turi b ti proporcingas pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir
protingas, kad r pestingas ir atidus tiek jas gal tų išnagrin ti pirkimo dokumentus bei parengti ir
pateikti paraišk bei negali b ti trumpesnis kaip darbo dienos nuo skelbimo apie pirkim paskelbimo
CVP IS.
61. ykdant apklaus raštu apie j viešai neskelbiant, pasi lymų dalyvauti pirkime pateikimo
terminas turi b ti proporcingas pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir
protingas, kad r pestingas ir atidus tiek jas gal tų išnagrin ti pirkimo dokumentus bei parengti ir
pateikti pasi lym
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VIII.

L

ŽO ŽI

62. ykdant pirkim apklausos ţodţiu b du, kreipiamasi tiek jus ţodţiu, prašant pateikti
pasi lymus pagal Mokyklos nurodytus reikalavimus arba sigyjamos prek s ar paslaugos jų pardavimo
vietoje.
63. pklausos re ultatai fiksuojami iek jų apklausos paţymoje rieš vykdant apklaus ţodţiu
pirkim vykdanti pirkimo komisija arba pirkimų organi atorius iek jų apklausos paţymoje turi
nustatyti pirkimo objekto technin specifikacij , pasi lymų vertinimo kriterijus ir prekių tiekimo,
paslaugų teikimo ar darbų atlikimo pagrindines s lygas, apie kuri informuos apklausiamus tiek jus
iek jų apklausos paţyma nepildoma sigyjant prekes ar paslaugas jų pardavimo vietoje
64. ykdant apklaus ţodţiu turi b ti laikomasi šių reikalavimų
64.1. tretiesiems asmenims Mokykla negali atskleisti jokios iš tiek jo gautos informacijos be jo
sutikimo, taip pat tiek jas negali b ti informuojamas apie susitarimus, pasiektus su kitais tiek jais
64.2. visiems dalyviams turi b ti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimyb s
ir pateikiama vienoda informacija teikdama informacij Mokykla neturi diskriminuoti vienų tiek jų
kitų naudai
I .

I

I

I

EL I

65. Mokykla apie pirkimus skelbia iešųjų pirkimų statymo
straipsnyje ir aisykl se
nustatytais atvejais ir tvarka, o informacin pranešim ar pranešim d l savanoriško e ante skaidrumo
gali skelbti iešųjų pirkimų statymo
straipsnio dalyje ir aisykl se numatytais atvejais
66. Mokykla savo tinklalapyje ir leidinio „ alstyb s ţinios“ priede „ nformaciniai pranešimai“
informuoja apie pradedam bet kur pirkim maţos vert s pirkimų atveju – tik Mokyklos tinklalapyje),
taip pat nustatyt laim toj ir ketinam sudaryti bei sudaryt pirkimo sutart
. I

I O O

E

E

I

IŠ I I

I

EI I

67. irkimo dokumentai rengiami lietuvių kalba apildomai pirkimo dokumentai gali b ti
rengiami ir kitomis kalbomis.
68. irkimo dokumentai turi b ti tiksl s, aišk s, be dviprasmybių, kad tiek jai gal tų pateikti
pasi lymus, o Mokykla nupirkti tai, ko reikia.
69. irkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai negali dirbtinai riboti tiek jų galimybių
dalyvauti pirkime ar sudaryti s lygas dalyvauti tik konkretiems tiek jams
70. ykdant pirkim supaprastinto atviro, supaprastinto riboto konkurso, supaprastintų
skelbiamų derybų ar apklausos raštu, apie j viešai skelbiant, b du pirkimo dokumentuose pateikiama
ši informacija
70.1. nuoroda aisykles, kuriomis vadovaujantis vykdomas pirkimas aisyklių pavadinimas,
patvirtinimo data, visų pakeitimų paskelbimo datos)
70.2. nuoroda skelbim
70.3. Mokyklos valstyb s tarnautojų ir darbuotojų, dirban ių pagal darbo sutart , kurie galioti
palaikyti ryš su tiek jais, pareigos, vardai, pavard s, adresai, telefonų ir faksų numeriai, taip pat
informacija, kokiu b du tiek jas gali prašyti paaiškinti, patikslinti pirkimo dokumentus;
70.4. pasi lymų ir ar) paraiškų pateikimo terminas data, valanda ir minut ) ir vieta
70.5. pasi lymų ir ar) paraiškų rengimo ir pateikimo reikalavimai;
70.6. pasi lymo galiojimo terminas
70.7. prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas;
70.8. prekių, paslaugų ar darbų kiekis apimtis), su prek mis teiktinų paslaugų pob dis
70.9.prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai
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70.10. technin specifikacija
70.11. informacija, ar pirkimo objektas skirstomas dalis, kurių kiekvienai bus sudaroma
pirkimo sutartis arba preliminarioji sutartis, ir ar leidţiama pateikti pasi lymus tik vienai pirkimo
objekto daliai, vienai ar kelioms dalims, ar visoms dalims pirkimo objekto dalių, d l kurių gali b ti
pateikti pasi lymai, apib dinimas
70.12. informacija, ar leidţiama pateikti alternatyvius pasi lymus, jeigu leidţiama – šių
pasi lymų reikalavimai
70.13. tiek jų kvalifikacijos reikalavimai, tarp jų ir reikalavimai atskiriems bendr paraišk ar
pasi lym pateikiantiems tiek jams
70.14. dokumentų s rašas, informacija, kuri turi pateikti tiek jai, siekiantys rodyti, kad jų
kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus, ir, kai reikalaujama, turi b ti pateikiama pirkimo
dokumentuose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija
70.15. informacija, kaip turi b ti apskai iuota ir išreikšta pasi lymuose nurodoma kaina
70.16. informacija, kad pasi lymai bus vertinami litais eigu pasi lymuose kainos nurodytos
uţsienio valiuta, jos bus perskai iuojamos litais pagal Lietuvos banko nustatyt ir paskelbt lito ir
uţsienio valiutos santyk paskutin pasi lymų pateikimo termino dien
70.17. jei numatomas vokų su pasi lymais atpl šimas ar susipaţ stama su elektronin mis
priemon mis pateiktais pasi lymais toliau – vokų su pasi lymais atpl šimas), vokų su pasi lymais
atpl šimo ir pasi lymų nagrin jimo proced ros, kur nurodoma vieta) ir kada nurodoma diena,
valanda ir minut ) vyks vokų su pasi lymais atpl šimas
70.18. informacija, ar tiek jams leidţiama dalyvauti vokų su pasi lymais atpl šimo proced roje
70.19. pasi lymų vertinimo kriterijai, kiekvieno jų svarba bendram vertinimui, pasirinkto
kriterijaus lyginamasis svoris, vertinimo taisykl s ir proced ros
70.20. Mokyklos si lomos šalims pasirašyti pirkimo sutarties s lygos pagal iešųjų pirkimų
statymo
straipsnio dalies reikalavimus, taip pat pirkimo sutarties projektas, jeigu jis yra parengtas
70.21. pasi lymų galiojimo uţtikrinimo, jei reikalaujama, ir pirkimo sutarties vykdymo
uţtikrinimo reikalavimai
70.22. jei Mokykla numato reikalavim , kad kio subjektų grup , kurios pasi lymas bus
pripaţintas geriausiu, gytų tam tikr teisin form – teisin s formos reikalavimai
70.23. b dai, kuriais tiek jai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų
70.24. pasi lymų keitimo ir atšaukimo tvarka
70.25. reikalavimas, kad tiek jas savo pasi lyme nurodytų, kokius subrangovus, subtiek jus ar
subteik jus ketina pasitelkti ir, kokiai pirkimo daliai atlikti tiek jas juos ketina pasitelkti.
70.26. darbai, kuriuos privalo atlikti pats tiek jas, jeigu darbų pirkimo sutar iai vykdyti
pasitelkiami subrangovai;
70.27. energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai ir (ar) kriterijai
Lietuvos espublikos yriausyb s ar jos galiotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka
70.28. informacija apie pirkimo sutarties sudarymo atid jimo termino taikym
70.29. gin ų nagrin jimo tvarka.
71. Pirkimo dokumentuose papildomai gali b ti nurodyta ši informacija
71.1. pirkimo sutarties vykdymo s lygos, susijusios su socialin mis ir aplinkos apsaugos
apsaugos reikm mis
71.2. jeigu Mokykla pirkim atlieka pagal iešųjų pirkimų statymo
straipsnio reikalavimus –
nuoroda tok pirkim ir reikalavimas, kad tiek jas pagr stų, kad jis atitinka min to straipsnio
reikalavimus, pateikdamas kompetentingos institucijos išduot dokument ar tiek jo patvirtint
deklaracij
71.3. kita reikalinga informacija apie pirkimo s lygas ir proced ras
72. Supaprastinto riboto konkurso ar skelbiamų derybų, jeigu numatoma riboti tiek jų skai ių
atveju pirkimo dokumentuose turi b ti nurodyti kvalifikacin s atrankos kriterijai bei tvarka, maţiausias
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kandidatų, kuriuos Mokykla atrinks ir pakvies pateikti pasi lymus, skai ius
73. Vykdant skelbiamas ar neskelbiamas derybas, apklaus raštu, kai numatoma der tis, pirkimo
dokumentuose turi b ti nurodyti derybų vykdymo etapai ir jų skai ius, der jimosi s lygos ir
proced ros
74. irkimo dokumentai nerengiami, kai apklausa vykdoma ţodţiu ar vykdomos neskelbiamos
supaprastintos derybos po supaprastinto atviro, supaprastinto riboto konkurso ar supaprastintų
skelbiamų derybų, atmetus visus pasi lymus
75. irkimo dokumentų sud tin dalis yra skelbimas apie pirkim
kelbimuose esanti
informacija v liau papildomai gali b ti neteikiama kituose pirkimo dokumentuose pateikiama nuoroda
atitinkam informacij skelbime)
76. ykdant apklaus raštu apie j viešai neskelbiant, neskelbiamas supaprastintas derybas ar
kai pasi lym pateikti kvie iamas tik vienas tiek jas, pirkimo dokumentuose privalo b ti pateikiama
informacija apie pirkimo objekt , pagrindines pirkimo sutarties vykdymo s lygas, pasi lymo pateikimo
bei vertinimo reikalavimus
it
aisyklių
punkte nurodyt informacij Mokykla pirkimo
dokumentuose pateikia atsiţvelgdama pirkim
77. irkimo dokumentai, kuriuos manoma pateikti elektronin mis priemon mis, skaitant
technines specifikacijas, dokumentų paaiškinimus patikslinimus), taip pat atsakymus
tiek jų
klausimus, skelbiami
kartu su skelbimu apie pirkim Mokykla pirkimo dokumentus taip pat
gali paskelbti savo interneto svetain je eigu pirkimo dokumentų ne manoma paskelbti
ar
vykdomas neskelbiamas pirkimas, tiek jui jie pateikiami kitomis priemon mis – asmeniškai,
registruotu laišku, elektroniniu laišku ar faksu
78. irkimo dokumentai tiek jams turi b ti teikiami nuo skelbimo apie pirkim paskelbimo ar
kvietimo išsiuntimo tiek jams dienos iki pasi lymo pateikimo termino, nustatyto pirkimo
dokumentuose, pabaigos irkimo dokumentai pateikiami to paprašiusiam tiek jui nedelsiant, ne v liau
kaip per darbo dien , gavus prašym ai pirkimo dokumentai skelbiami
, papildomai jie gali
b ti neteikiami
79. iek jas gali paprašyti, kad Mokykla paaiškintų pirkimo dokumentus Mokykla atsako
kiekvien tiek jo rašytin prašym paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu prašymas gautas ne v liau
kaip prieš darbo dienas jeigu pasi lymų pateikimo terminas yra trumpesnis kaip darbo dienos – ne
v liau kaip prieš darbo dienas) iki pasi lymų pateikimo termino pabaigos Mokykla gaut prašym
atsako ne v liau kaip per darbo dienas nuo jo gavimo dienos tsakymas turi b ti teikiamas taip, kad
tiek jas j gautų ne v liau kaip likus
darbo dienai iki pasi lymų pateikimo termino pabaigos
Mokykla, atsakydama tiek jui, kartu siun ia paaiškinimus ir visiems kitiems tiek jams, kuriems ji
pateik pirkimo dokumentus, bet nenurodo, iš ko gavo prašym pateikti paaiškinim
80. Jeigu Mokykla rengia susitikimus su tiek jais, tai susitikimas su kiekvienu tiek ju rengiamas
atskirai irkimo komisija ar pirkimų organi atorius surašo šio susitikimo protokol
rotokole
fiksuojami visi šio susitikimo metu pateikti klausimai d l pirkimo dokumentų ir atsakymai juos
rotokolo išrašas laikomas pirkimo dokumentų paaiškinimu, jis teikiamas visiems tiek jams, kuriems
Mokykla pateik pirkimo dokumentus, bet nenurodo, su kuriuo tiek ju vyko susitikimas
81. esibaigus pasi lymų pateikimo terminui, Mokykla savo iniciatyva gali paaiškinti
patikslinti) pirkimo dokumentus, tikslinant ir paskelbt informacij
aaiškinimai turi b ti pateikti
(paskelbti) likus ne maţiau nei darbo dienai iki pasi lymų pateikimo termino pabaigos
82. eigu pirkimo dokumentus paaiškinusi patikslinusi) Mokykla jų negali pateikti aisykl se
nustatytais terminais arba paaiškinus patikslinus) pirkimo dokumentus (pvz.: sumaţinus tiek jų
kvalifikacijos reikalavimus, pakeitus pirkimo objekto technin specifikacij ar sutarties vykdymo
terminus), gali atsirasti naujų tiek jų, norin ių dalyvauti pirkime, ji privalo prat sti pasi lymų
pateikimo termin Šis terminas nukeliamas protingumo kriterijų atitinkan iam laikui, per kur tiek jai,
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rengdami pirkimo pasi lymus, gal tų atsiţvelgti šiuos paaiškinimus patikslinimus) ir tinkamai
parengti pasi lymus
83. Jeigu pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS, ten pat skelbiama apie pirkimo dokumentų
paaiškinimus patikslinimus), ir prireikus prat siamas pasi lymų pateikimo terminas eigu pirkimo
dokumentai neskelbiami
, pranešimai apie pirkimo dokumentų paaiškinimus patikslinimus) ir
prireikus termino prat sim išsiun iami visiems tiek jams, kuriems buvo pateikti pirkimo dokumentai
I. E

I Ė

E I I

I

84. tliekant pirkimus, technin specifikacija rengiama vadovaujantis iešųjų pirkimų statymo
25 straipsnio nuostatomis Mokykla, atlikdama maţos vert s pirkimus, gali nesivadovauti iešųjų
pirkimų statymo
straipsnyje nustatytais reikalavimais, ta iau bet kuriuo atveju ji turi uţtikrinti
iešųjų pirkimų statymo straipsnyje nurodytų principų laikym si
85. echnin specifikacija nustatoma nurodant standart , technin reglament ar normatyv arba
nurodant pirkimo objekto funkcines savybes, ar apib dinant norim re ultat arba šių b dų deriniu
86. engiant technin specifikacij , nurodomos pirkimo objekto arba pirkimo objekto
panaudojimo tikslo ir s lygų savyb s pv , našumas, matmenys, energijos suvartojimas, norima gauti
nauda naudojant pirkimo objekt ir pan ) ir reikalavimų šioms savyb ms reikšm s
eikšm s
nurodomos ribiniais dydţiais „ne daugiau kaip “, „ne maţiau kaip “) arba reikšmių diapa onais
„nuo iki “) ik pagr stais atvejais reikšm s gali b ti nurodomos tiksliai „turi b ti lygu “)
87. eigu kartu su paslaugomis perkamos prek s ir ar) darbai, su prek mis – paslaugos ir (ar)
darbai, o su darbais – prek s ir ar) paslaugos, technin je specifikacijoje atitinkamai nustatomi
reikalavimai ir kartu perkamoms prek ms, darbams ar paslaugoms
88. ei leidţiama pateikti alternatyvius pasi lymus, nurodomi minimal s reikalavimai, kuriuos
šie pasi lymai turi atitikti
lternatyv s pasi lymai negali b ti priimami, pasi lymus vertinant
maţiausios kainos kriterijumi
89. engiant technin specifikacij , negalima nurodyti konkretaus modelio ar šaltinio,
konkretaus proceso ar prek s ţenklo, patento, tipo, konkre ios kilm s ar gamybos, d l kurių tam
tikroms mon ms ar tam tikriems produktams b tų sudarytos palankesn s s lygos arba jie b tų atmesti
oks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra ne manoma tiksliai ir
suprantamai apib dinti Šiuo atveju privaloma nurodyti, kad savo savyb mis lygiaver iai pirkimo
objektai yra priimtini, rašant ţodţius „arba lygiavertis“
90. rekių, paslaugų ar darbų, nurodytų roduktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini
aplinkos apsaugos kriterijai, s rašuose, patvirtintuose Lietuvos espublikos aplinkos ministro
m
birţelio
d sakymu
Ţin ,
, r
-4110), technin specifikacija turi apimti šiems
produktams nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus. rekių, nurodytų rekių, išskyrus kelių transporto
priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių
prekių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų s raše, patvirtintame Lietuvos espublikos
energetikos ministro
m spalio
d sakymu r , r
), technin
specifikacija turi apimti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, o sigyjant kelių transporto
priemones, jų technin specifikacija nergijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų,
taikomų sigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos
apraše, patvirtintame Lietuvos espublikos susisiekimo ministro
m vasario
d sakymu r 100 Ţin ,
, r
), nustatytais atvejais turi apimti šiame tvarkos s raše nustatytus energijos
vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus.
91. Mokykla turi teis pareikalauti, kad tiek jas pateiktų valstyb s ar savivaldyb s institucijų
išduotus dokumentus tam, kad sitikintų, jog tiek jo si lomos prek s, paslaugos ar darbai atitinka teis s
aktų privalomuosius reikalavimus irkimo dokumentuose gali b ti reikalaujama pateikti tiek jo
tiekiamų prekių, atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų aprašymus, pavy dţius ar nuotraukas ar
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paprašyti tiek jo leidimo apţi r ti si lom prek , paslaugas ar darbus
91.1. Mokykla iš anksto skelbia pirkimų išskyrus maţos vert s) techninių specifikacijų
projektus, vadovaudamasi Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo
entrin je viešųjų pirkimų informacin je sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu iešųjų pirkimų
tarnybos direktoriaus
m geguţ s
d sakymu r
Ţin ,
, r
- 2396; 2011, Nr.
157-7462).
II. EI

L VI

I IE Ė

V LI I

I

I

92. Mokykla tiek jų kvalifikacinius reikalavimus nustato vadovaudamasi iešųjų pirkimų
statymo – straipsnių nuostatomis ir atsiţvelgdama
iek jų kvalifikacijos vertinimo metodines
rekomendacijas, patvirtintas iešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
m spalio
d sakymu r
1SŢin ,
, r
-4623; 2012, Nr. 5-163).
93. eikalavimų tiek jų kvalifikacijai nustatyti neprivaloma, kai
93.1. jau vykdytame pirkime visi gauti pasi lymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų
arba buvo pasi lytos per didel s Mokyklai nepriimtinos kainos, o pirkimo s lygos iš esm s
nekei iamos ir apklausos b du atliekam pirkim kvie iami visi pasi lymus pateik tiek jai,
atitinkantys Mokyklos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
93.2. d l techninių prieţas ių ar d l objektyvių aplinkybių, patentų, kitų intelektin s nuosavyb s
teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus tiek jas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti
paslaugas ar atlikti darbus ir kai n ra jokios kitos alternatyvos
93.3. Mokykla pagal ankstesn pirkimo sutart iš kokio nors tiek jo pirko prekių arba paslaugų ir
nustat , kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu poţi riu derinant su jau turimomis prek mis ir
suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyv s, iš esm s nesikei ia prekių ar
paslaugų kainos ir kitos s lygos, o alternatyv s pirkimai d l techninio nesuderinamumo su
ankstesniaisiais b tų nepriimtini, nes Mokyklai sigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar
paslaugų, ji negal tų naudotis anks iau pirktomis prek mis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių
93.4. perkami archyviniai ir bibliotekiniai dokumentai, yra prenumeruojami laikraš iai ir
ţurnalai
93.5. ypa palankiomis s lygomis perkama iš bankrutuojan ių, likviduojamų, restrukt ri uojamų
ar sustabdţiusių veikl kio subjektų
93.6. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų informacin mis)
ba mis
93.7. d l aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaišk ja, kad yra reikalingi papildomi
darbai arba paslaugos, kurie nebuvo rašyti sudaryt pirkimo sutart , ta iau be kurių negalima uţbaigti
pirkimo sutarties vykdymo, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutar ių kaina neturi viršyti
procentų pradin s pirkimo sutarties kainos
93.8. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvark nustato Lietuvos
espublikos statymai, narių teikiamos nematerialaus pob dţio intelektin s) paslaugos
93.9. vykdomi maţos vert s pirkimai, kurių preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties
vert maţesn nei
Lt be
93.10. d l vykių, kurių Mokykla negal jo iš anksto numatyti, b tina skubiai sigyti reikalingų
prekių, paslaugų ar darbų plinkyb s, kuriomis grindţiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo
Mokyklos.
94. Jei Mokykla tikrina tiek jų kvalifikacij , visais atvejais privalo patikrinti, ar n ra iešųjų
pirkimų statymo
straipsnio dalyje nustatytų s lygų isi kiti kvalifikacijos reikalavimai gali b ti
laisvai pasirenkami.
95. Kai pirkimas atliekamas supaprastinto atviro konkurso ar apklausos raštu, kurios metu
nesiderama, b du, Mokykla, vietoj kvalifikacij patvirtinan ių dokumentų gali prašyti tiek jų pateikti
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jos nustatytos formos pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties
deklaracij
III. EI

L VI

I

I L

I

IŠ

E

I

I

96. Jeigu Mokykla numato pasi lymus vertinti pagal maţiausios kainos kriterijų arba pagal
Mokyklos pirkimo dokumentuose nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus, pirkimo
dokumentuose nustatant pasi lymų ir paraiškų rengimo ir pateikimo reikalavimus, turi b ti nurodyta,
kad pasi lymas ir paraiška turi b ti pateikiami raštu ir pasirašyti tiek jo ar jo galioto asmens, o
elektronin mis priemon mis teikiamas pasi lymas ar paraiška – pateikti pasirašyti su saugiu
elektroniniu parašu, atitinkan iu Lietuvos espublikos elektroninio parašo statymo Ţin ,
, r
) toliau – lektroninio parašo statymas) nustatytus reikalavimus eigu pasi lymai teikiami ne
elektronin mis priemon mis, pasi lymai turi b ti d ti vok , kuris uţklijuojamas, ant jo uţrašomas
pirkimo pavadinimas, tiek jo pavadinimas ir adresas, nurodoma „neatpl šti iki “ nurodoma
pasi lymų pateikimo termino pabaiga)
97. Jeigu Mokykla numato pasi lymus vertinti pagal ekonomiškai naudingiausio pasi lymo
vertinimo kriterijų, pirkimo dokumentuose nustatant pasi lymų ir paraiškų rengimo ir pateikimo
reikalavimus, turi b ti nurodyta, kad pasi lymas ir paraiška turi b ti pateikiami raštu ir pasirašyti
tiek jo ar jo galioto asmens, o elektronin mis priemon mis teikiamas pasi lymas ar paraiška – pateikti
pasirašyti su saugiu elektroniniu parašu, atitinkan iu lektroninio parašo statymo nustatytus
reikalavimus. Jeigu pasi lymai teikiami ne elektronin mis priemon mis,– pasi lymo kaina turi b ti
pateikta viename uţklijuotame voke, o likusios pasi lymo dalys techniniai pasi lymo duomenys ir kita
informacija bei dokumentai) – kitame uţklijuotame voke Šie abu vokai turi b ti d ti bendr vok , jis
taip pat uţklijuojamas, ant jo uţrašomas pirkimo pavadinimas, tiek jo pavadinimas ir adresas,
nurodoma „neatpl šti iki “ nurodoma pasi lymų pateikimo termino pabaiga)
eikalavimas
pasi lym galutin pasi lym ) pateikti dviejuose vokuose netaikomas pirkim atliekant skelbiamų
derybų b du ar apklausos raštu b du, kai pirkimo metu gali b ti deramasi d l pasi lymo s lygų
98. irkimo dokumentuose nustatant pasi lymų ir paraiškų rengimo ir pateikimo reikalavimus,
nurodoma, kad tiek jas gali pateikti tik vien pasi lym pasi lym kiekvienai pirkimo daliai), išskyrus
atvejus, kai pirkimo dokumentuose leidţiama pateikti alternatyvius pasi lymus eigu pirkimas
suskirstytas atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskir pirkimo sutart , pagr stais
atvejais gali b ti nurodyta, kad tiek jas gali teikti pasi lym tik vienai ar kelioms, ar visoms pirkimo
dalims.
IV.

I L

I Ė I

I VE

I I

99. asi lymai turi b ti priimami laikantis pirkimo dokumentuose nurodytos tvarkos
99.1. pav luotai gauti vokai su pasi lymais neatpl šiami ir gr ţinami juos pateikusiems
tiek jams
99.2. neuţklijuotuose, turin iuose mechaninių ar kitokių paţeidimų, galin ių kelti abejonių d l
pasi lymų slaptumo vokuose pateikti pasi lymai nepriimami ir gr ţinami juos pateikusiems tiek jams
99.3. jei buvo reikalaujama pasi lym pateikti elektronin mis priemon mis, o tiek jas pasi lym
pateik voke, gautas vokas su pasi lymais neatpl šiamas ir gr ţinamas j pateikusiam tiek jui, o
vertinamas elektronin mis priemon mis pateiktas pasi lymas, jeigu jis buvo pateiktas okia tvarka
taikoma ir jei pasi lymas pateikiamas netinkamomis priemon mis
susirašin jimo
priemon mis, el paštu ir t t )
100. okus su pasi lymais atpl šia, pasi lymus nagrin ja ir vertina pirkim atliekanti pirkimo
komisija arba pirkimų organi atorius
101. okai su pasi lymais atpl šiami pirkimo dokumentuose nurodytoje vietoje, nurodyt dien ,
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valand ir minut
radinis susipaţinimas su elektronin mis priemon ms gautais pasi lymais
prilyginamas vokų atpl šimui okų atpl šimo diena ir valanda turi sutapti su pasi lymų pateikimo
termino pabaiga. ustatytu laiku turi b ti atpl šti visi vokai su pasi lymais, gauti nepasibaigus jų
pateikimo terminui okų atpl šimo proced roje, išskyrus atvejus, kai pirkimo metu gali b ti deramasi
d l pasi lymo s lygų ir tokiame pirkime dalyvauti kvie iami keli tiek jai, turi teis dalyvauti visi
pasi lymus pateik tiek jai arba jų atstovai
102. eigu pasi lymus buvo prašoma pateikti dviejuose vokuose, vokai su pasi lymais turi b ti
atpl šiami dvejais etapais irmame etape atpl šiami tik tie vokai, kuriuose yra pateikti techniniai
pasi lymo duomenys ir kita informacija bei dokumentai, antrame etape – vokai, kuriuose nurodytos
kainos ntras etapas gali vykti tik tada, kai Mokykla patikrina, ar tiek jų kvalifikacija ir pateiktų
pasi lymų techniniai duomenys atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, ir pagal
pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus vertina pasi lymų techninius duomenis
pie šio
patikrinimo ir vertinimo re ultatus Mokykla privalo raštu pranešti visiems tiek jams, kartu nurodyti
antro etapo (vokų su pasi lymų kainomis) atpl šimo dat , laik ir viet eigu Mokykla, patikrinusi ir
vertinusi pirmame voke tiek jo pateiktus duomenis, atmeta jo pasi lym , neatpl štas vokas su
pasi lyta kaina saugomas kartu su kitais tiek jo pateiktais dokumentais iešųjų pirkimų statymo
straipsnyje nustatyta tvarka.
103. okų atpl šimo proced ros re ultatai forminami protokolu, kur pasirašo pirkimo
komisijos nariai arba pirkimų organi atorius
104. okų su pasi lymais atpl šimo proced roje dalyvaujantiems tiek jams ar jų atstovams
pranešama ši informacija
104.1. pasi lym pateikusio tiek jo fi inio asmens, juridinio asmens ar tokių asmenų grup s
narių) pavadinimas
104.2. tiek jo pasitelkiamų subtiek jų, subtiek jų ar subrangovų pavadinimai
104.3. kai atpl šiami vokai, kuriuose nurodyta pasi lymo kaina - pasi lyme nurodyta kaina
ţodţiais ir skai iais
104.4. kai atpl šiami vokai, kuriuose yra pasi lymo techniniai duomenys – pagrindin s technin s
pasi lymo charakteristikos
104.5. kai atpl šiami vokai, kuriuose yra nurodyti su pirkimo objektu susij kriterijai – pasi lyme
nurodyti kriterijai, susij su pirkimo objektu;
104.6. ar pasi lymas pasirašytas tiek jo ar jo galioto asmens, o elektronin mis priemon mis
teikiamas pasi lymas – pateiktas su saugiu elektroniniu parašu
104.7. ar yra pateiktas pasi lymo galiojimo uţtikrinimas, jei Mokykla jo reikalavo.
105. Jeigu pirkimas susideda iš atskirų pirkimo dalių, aisyklių
punkte nurodyta informacija
skelbiama d l kiekvienos pirkimo dalies okia informacija turi b ti nurodoma ir vokų atpl šimo
pos dţio protokole
106. okų su pasi lymais atpl šimo metu turi b ti leista pos dyje dalyvaujantiems
suinteresuotiems tiek jams ar jų galiotiems atstovams viešai ištaisyti pasteb tus jų pasi lymo
forminimo tr kumus, kuriuos manoma ištaisyti pos dţio metu
107. pie vokų su pasi lymais atpl šimo proced ros metu paskelbt informacij raštu
pranešama ir vokų atpl šimo proced roje nedalyvavusiems pasi lymus pateikusiems tiek jams, jeigu
jie to pageidauja iekvienas vokų atpl šimo proced roje dalyvaujantis tiek jas ar jo atstovas turi teis
asmeniškai susipaţinti su viešai perskaityta informacija upaţindindama su šia informacija Mokykla
negali atskleisti tiek jo pasi lyme esan ios informacijos, kuri tiek jas pasi lyme nurod kaip
konfidenciali , išskyrus toki , kuri pagal teis s aktus negali b ti konfidencialia
108. asi lymai nagrin jami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasi lymus
pateikusiems tiek jams ar jų atstovams
109. Mokykla pasi lymus nagrin ja šiais etapais
109.1. vadovaudamasi iešųjų pirkimų statymo
straipsnio nuostatomis ir atsiţvelgdama
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iek jų kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas, patvirtintas iešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus
m spalio
d sakymu r
- , tikrina tiek jų pasi lymuose pateiktų
kvalifikacinių duomenų atitikim pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos
reikalavimams;
109.2. tikrina, ar pasi lymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus pasi lymo reikalavimus
(ar pateikti visi pirkimo dokumentuose reikalaujami dokumentai ir informacija, ar pasi lymas
pasirašytas tiek jo vadovo ar jo galioto asmens, ar pasi lyto pirkimo objekto technin specifikacija
atitinka pirkimo dokumentų technin je specifikacijoje nustatytus reikalavimus pirkimo objektui ir kt.);
109.3. tikrina ar pasi lyme n ra kainos apskai iavimo klaidų
109.3.1. radusi pasi lyme nurodytos kainos apskai iavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių
per jos nurodyt termin ištaisyti pasi lyme pasteb tas aritmetines klaidas, nekei iant vokų su
pasi lymais atpl šimo pos dţio metu paskelbtos kainos aisydamas pasi lyme nurodytas aritmetines
klaidas, dalyvis neturi teis s atsisakyti kainos sud tinių dalių arba papildyti kain naujomis dalimis ei
dalyvis per Mokyklos nurodyt termin neištaiso aritmetinių klaidų ir ar) nepaaiškina pasi lymo, jo
pasi lymas laikomas neatitinkan iu pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų
109.3.2. tuo atveju, kai pasi lyme nurodyta kaina, išreikšta skai iais, neatitinka kainos,
nurodytos ţodţiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta ţodţiais
109.3.3. tuo atveju, kai pirkimas vykdomas elektronin mis priemon mis ir pasi lymo kaina,
išreikšta skai iais ar ţodţiais pasi lymo formoje, neatitinka pasi lymo kainos, nurodytos skai iais
langelyje „ asi lymo kaina“ kai kain prašoma nurodyti abiem b dais), teisinga bus laikoma
kaina nurodyta pasi lymo formoje ţodţiais
109.4. tikrina ar pasi lyme nurodyta kaina derybų atveju – galutin kaina) n ra ne prastai maţa
Vykdydami maţos vert s pirkim pirkimo komisija ar pirkimų organi atorius netikrina, ar tiek jo
pasi lyme nurodyta kaina yra ne prastai maţa, nebent pirkimo komisija ar pirkimų organi atorius
nusprendţia kitaip e prastai maţos kainos s voka pateikta iešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
m rugs jo
d sakyme r
„ l pasi lyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų
ne prastai maţos kainos s vokos apibr ţimo“ Ţin ,
, r
) ai pateiktame pasi lyme
nurodoma ne prastai maţa kaina derybų atveju – galutin kaina), Mokykla privalo pareikalauti, kad
dalyvis pagr stų si lom kain derybų atveju – galutin kain ) raštu iekiant sitikinti, ar pateiktame
pasi lyme nurodyta kaina derybų atveju – galutin kaina) yra ne prastai maţa, Mokykla atsiţvelgia
asi lyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų ne prastai maţos kainos pagrindimo rekomendacijas,
patvirtintas iešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
m lapkri io
d sakymu r
Ţin ,
2009, Nr. 136-5965);
109.5. tikrina ar pasi lyta kaina n ra per didel ir ar) nepriimtina Mokyklai.
110. Mokykla atmeta pasi lym , jeigu
110.1. tiek jas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų
110.2. tiek jas savo pasi lyme pateik netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikacij
ir, Mokyklai prašant, nepatikslino jų
110.3. pasi lymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų pasi lymo pateikimo reikalavimų
110.4. pasi lyto pirkimo objekto technin specifikacija neatitiko pirkimo dokumentų technin je
specifikacijoje nustatytų reikalavimų pirkimo objektui
110.5. buvo pasi lyta ne prastai maţa kaina ir tiek jas Mokyklos prašymu nepateik raštiško
kainos sud tinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrind ne prastai maţos kainos
110.6. visų tiek jų, kurių pasi lymai neatmesti d l kitų prieţas ių, buvo pasi lytos per didel s ir
(ar) nepriimtinos kainos;
110.7. tiek jas per Mokyklos nustatyt termin nepatikslino, nepapild ar nepateik pirkimo
dokumentuose nurodytų kartu su pasi lymu teikiamų dokumentų tiek jo galiojimo asmeniui
pasirašyti paraišk ar pasi lym , jungtin s veiklos sutarties, pasi lymo galiojimo uţtikrinim
patvirtinan io dokumento
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110.8. d l kitų pirkimo dokumentuose nurodytų atmetimo prieţas ių
111. iškilus klausimų d l pasi lymų turinio Mokykla gali prašyti, kad dalyviai pateiktų
paaiškinimus nekeisdami pasi lymo esm s, t y si lomų prekių, paslaugų, darbų ir jų pateikimo,
suteikimo ar atlikimo iek jai ar jų atstovai gali b ti kvie iami arnyb , iš anksto raštu pranešant,
kokius klausimus jie tur s atsakyti
112. eigu tiek jas pateik netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su
pasi lymu teikiamus dokumentus tiek jo galiojim asmeniui pasirašyti paraišk ar pasi lym ,
jungtin s veiklos sutart , pasi lymo galiojimo uţtikrinim patvirtinant dokument ar jų nepateik ,
Mokykla privalo prašyti tiek jo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos nustatyt
proting termin , kuris negali b ti trumpesnis kaip darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo iš arţeliomokyklos dienos.
113. eatmesti pasi lymai vertinami remiantis vienu iš šių kriterijų
113.1. maţiausios kainos;
113.2. ekonomiškai naudingiausio pasi lymo – kai pirkimo sutartis sudaroma su dalyviu,
pateikusiu Mokyklai naudingiausi pasi lym , išrinkt pagal pirkimo dokumentuose nustatytus
kriterijus, susijusius su pirkimo objektu ir kaina, – paprastai kokyb s, kainos, techninių privalumų,
estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkos apsaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų,
veiksmingumo, garantinio aptarnavimo ir technin s pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba
uţbaigimo laiko ais atvejais, kai pirkimo sutarties vykdymo kokyb priklauso nuo uţ pirkimo
sutarties vykdym atsakingų darbuotojų kompetencijos, išrenkant ekonomiškai naudingiausi
pasi lym taip pat gali b ti vertinama darbuotojų kvalifikacija ir patirtis asi lymų vertinimo
kriterijais negalima pasirinkti tiek jų kvalifikacijos kriterijų
113.3. tinkamiausio pasi lymo – pagal Mokyklos pirkimo dokumentuose nustatytus su pirkimo
objektu susijusius kriterijus be kainos), – paprastai kokyb s, techninių privalumų, estetinių ir
funkcinių charakteristikų, energijos vartojimo efektyvumo, aplinkos apsaugos charakteristikų,
eksploatavimo išlaidų, efektyvumo, garantinio aptarnavimo ir technin s pagalbos, pristatymo datos,
pristatymo laiko arba uţbaigimo laiko ir kitais kriterijais, kurie negali nepagr stai ir neobjektyviai riboti
tiek jų galimybių dalyvauti pirkime ar nesudaro išskirtinių s lygų konkretiems tiek jams, paţeidţiant
viešųjų pirkimų proced rų vykdymo principus numatytus iešųjų pirkimų statymo straipsnio
dalyje asi lymai pagal tinkamiausio pasi lymo vertinimo kriterijų gali b ti vertinami tik perkant
meno, kult ros paslaugas
114. irkimo dokumentuose nurodomas kiekvieno ekonomiškai naudingiausiam ar
tinkamiausiam pasi lymui nustatyti pasirinkto kriterijaus lyginamasis svoris riterijų lyginamasis
svoris gali b ti išreikštas konkre iu dydţiu arba nustatant interval , kur patenka kiekviena kriterijui
priskiriama reikšm ais atvejais, kai d l pirkimo objekto ypatybių ne manoma nustatyti kriterijų
lyginamojo svorio, Mokykla turi nurodyti pirkimo dokumentuose taikomų kriterijų svarbos eiliškum
maţ jan ia tvarka
115. Mokykla, pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvark vertinusi
pateiktus dalyvių pasi lymus, iešųjų pirkimų statymo
straipsnio
dalyje nustatytu atveju
patikrinusi tiek jo, kurio pasi lymas pagal vertinimo re ultatus gali b ti pripaţintas laim jusiu, atitikt
minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nustato pasi lymų eil ekonominio naudingumo
maţ jimo arba kainų did jimo tvarka išskyrus atvejus, kai pasi lym pateikti kvie iamas tik vienas
tiek jas arba pasi lym pateikia tik vienas tiek jas)
ais atvejais, kai, vertinant ekonomiškai
naudingiausio pasi lymo vertinimo kriterijumi, kelių tiek jų pasi lymų ekonominis naudingumas yra
vienodas, vertinant maţiausios kainos kriterijumi – kelių tiek jų kaina yra vienoda, sudarant pasi lymų
eil , pirmesnis ši eil rašomas tiek jas, kurio vokas su pasi lymais registruotas anks iausiai ar
pasi lymas elektronin mis priemon mis pateiktas anks iausiai ei pirkimas atliekamas elektronin mis
priemon mis, o dal pasi lymo galima pateikti voke pv , pasi lymo galiojim uţtikrinantis
dokumentas), tai pasi lymo pateikimo momentas yra tuomet, kai gauta paskutin jo dalis ir pirmesnis
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pasi lymų eil rašomas tas, kuris pirmas pateik vis pasi lym Laim jusiu pasi lymu pripaţ stamas
pirmuoju pasi lymų eil je esantis pasi lymas
116. ais atvejais, kai pasi lym pateikti kvie iamas tik vienas tiek jas arba pasi lym pateikia
tik vienas tiek jas, jo pasi lymas laikomas laim jusiu, jeigu jis neatmestas pagal aisyklių
punkto
nuostatas.
XV. PIRKIMO SUTARTIS
117. Mokykla pasirašyti pirkimo sutart si lo tam dalyviui, kurio pasi lymas pripaţintas
laim jusiu iek jas pasirašyti pirkimo sutarties kvie iamas raštu išskyrus atvejus, kai apklausa
vykdoma ţodţiu) vietime pasirašyti pirkimo sutart nurodomas laikas, iki kada tiek jas turi pasirašyti
pirkimo sutart
118. irkimo komisija ar pirkimų organi atorius, vykd s pirkimo proced ras, parengia pirkimo
sutarties projekt , jeigu jis nebuvo parengtas kaip pirkimo dokumentų sud tin dalis.
119. irkimo sutartis turi b ti sudaroma nedelsiant, bet ne anks iau, negu pasibaig iešųjų
pirkimų statyme nustatytas pirkimo sutarties sudarymo atid jimo terminas tid jimo terminas gali
b ti netaikomas
119.1. kai pagrindin pirkimo sutartis sudaroma preliminariosios sutarties pagrindu;
119.2. vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir n ra
suinteresuotų kandidatų
119.3. kai pirkimo sutarties vert maţesn kaip
Lt be
119.4. kai pirkimo sutartis sudaroma atliekant maţos vert s pirkim
120. iešųjų pirkimų statymo
straipsnyje nurodytais atvejais, kai Mokykla informacin
pranešim skelbia
, pirkimo sutartis gali b ti sudaroma ne anks iau kaip po darbo dienų nuo
informacinio pranešimo paskelbimo dienos. Kai Mokykla uropos s jungos oficialiame leidinyje
paskelbia pranešim d l savanoriško e ante skaidrumo, pirkimo sutartis gali b ti sudaroma ne
anks iau kaip po
dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos
121. Tais atvejais, kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, o tiek jas, kuriam buvo pasi lyta sudaryti
pirkimo sutart , atsisako sudaryti pirkimo sutart , tai Mokykla si lo sudaryti pirkimo sutart tiek jui,
kurio pasi lymas pagal patvirtint pasi lymų eil yra pirmas po tiek jo, atsisakiusio sudaryti pirkimo
sutart
122. tsisakymu sudaryti pirkimo sutart laikomas bet kuris iš šių atvejų
122.1. tiek jas raštu atsisako sudaryti pirkimo sutart
122.2. tiek jas nepasirašo pirkimo sutarties iki Mokyklos nurodyto laiko;
122.3. tiek jas atsisako pasirašyti pirkimo sutart pirkimo dokumentuose nustatytomis s lygomis
122.4. tiek jas nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties vykdymo
uţtikrinimo iki Mokyklos nurodyto laiko;
122.5. kio subjektų grup , kurios pasi lymas pripaţintas geriausiu, ne gijo Mokyklos
reikalaujamos teisin s formos
123. udarant pirkimo sutart , joje negali b ti kei iama pirkimo dokumentuose nustatytos
pirkimo s lygos, laim jusio tiek jo pasi lyme nustatytos s lygos ir kaina, ar derybų protokole ar po
derybų pateiktame galutiniame pasi lyme uţfiksuotos pasi lymo s lygos ir galutin derybų kaina
124. irkimo sutartis sudaroma raštu, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis gali b ti sudaroma
ţodţiu ai pirkimo sutartis sudaroma raštu, turi b ti nustatyta:
124.1. pirkimo sutarties šalių teis s ir pareigos
124.2. perkamos prek s, paslaugos ar darbai, jeigu manoma, – tiksl s jų kiekiai
124.3. kainodaros taisykl s ir kainos kainių) perskai iavimo tvarka, nustatytos pagal iešojo
pirkimo–pardavimo sutar ių kainodaros taisyklių nustatymo metodik , patvirtint
iešųjų pirkimų
tarnybos prie Lietuvos espublikos yriausyb s direktoriaus
m vasario
d sakymu r
-21
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Ţin ,

, r -944; 2008, Nr. 105-4042; 2011, Nr. 101-4768; 2014, Nr. 131-6732);
124.4. atsiskaitymų ir mok jimo tvarka
124.5. prievolių vykdymo terminai
124.6. prievolių vykdymo uţtikrinimas
124.7. gin ų sprendimo tvarka
124.8. pirkimo sutarties nutraukimo tvarka;
124.9. pirkimo sutarties galiojimas;
124.10. jeigu sudaroma preliminarioji sutartis – jai b dingos nuostatos
124.11. subrangovai, subtiek jai ar subteik jai, jeigu vykdant pirkimo sutart jie pasitelkiami, ir
jų keitimo tvarka
125. irkimo sutartis gali b ti sudaroma ţodţiu, kai pirkimo sutarties vert yra maţesn kaip
10 000 Lt be PVM.
126. Pirkimo sutarties s lygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali b ti kei iamos,
išskyrus tokias pirkimo sutarties s lygas, kurias pakeitus neb tų paţeisti iešųjų pirkimų statyme
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties s lygų pakeitimams yra gautas iešųjų
pirkimų tarnybos sutikimas.
iešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus
supaprastint pirkim sudarytos pirkimo sutarties vert yra maţesn kaip
Lt be
arba kai
pirkimo sutartis sudaryta atlikus maţos vert s pirkim Mokykla, nor dama keisti pirkimo sutarties
s lygas, atsiţvelgia
iešojo pirkimo–pardavimo sutar ių s lygų keitimo rekomendacijas, patvirtintas
iešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
m geguţ s d sakymu r 1SŢin ,
, r
2151).
XVI. PRELIMINARIOJI SUTARTIS
127. Mokykla, atlikusi pirkim , gali sudaryti preliminari j sutart reliminariosios sutarties
pagrindu ji gali sudaryti vien ar kelias pirkimo sutartis toliau šiame skyriuje – pagrindin pirkimo
sutartis) iek sudarydama preliminari j sutart , tiek jos pagrindu pagrindin pirkimo sutart , Mokykla
vadovaujasi iešųjų pirkimų statymu ir aisykl mis
128. Preliminarioji sutartis gali b ti sudaroma tik raštu, ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui
reliminariosios sutarties pagrindu sudaroma pagrindin pirkimo sutartis, atliekant prekių ir paslaugų
pirkimus, kurių pagrindin s pirkimo sutarties vert yra maţesn kaip
Lt be
, gali b ti
sudaroma ţodţiu
129. reliminari ja sutartimi šalys susitaria nustatyti s lygas, taikomas preliminariosios sutarties
pagrindu sudaromai pagrindinei pirkimo sutar iai reliminariojoje sutartyje turi b ti nustatytos
esmin s pagrindin s pirkimo sutarties s lygos pirkimo sutarties objektas, kaina ir kiekiai ar apimtys, ar
kainos, kiekių ar apim ių nustatymo s lygos, kitos s lygos udarant pagrindin pirkimo sutart šalys
negali keisti esminių preliminariosios sutarties s lygų Mokykla gali priimti sprendim preliminariojoje
sutartyje nustatyti ne tik esmines, bet ir visas jos pagrindu sudaromos pagrindin s pirkimo sutarties
s lygas
130. Mokykla gali sudaryti preliminari j sutart su vienu arba su keliais tiek jais ais atvejais,
kai preliminarioji sutartis sudaroma su keliais tiek jais, jų turi b ti ne maţiau kaip , jeigu yra ir
daugiau nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkan ių ir priimtinus pasi lymus pateikusių
tiek jų
agrindin pirkimo sutartis sudaroma tik su tais tiek jais, su kuriais buvo sudaryta
preliminarioji sutartis.
131. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su vienu tiek ju ir joje buvo nustatytos
visos pagrindin s pirkimo sutarties s lygos, pagrindin pirkimo sutartis sudaroma pagal
preliminariojoje sutartyje nustatytas s lygas, kreipiantis tiek j raštu d l pagrindin s pirkimo sutarties
sudarymo.
132. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su vienu tiek ju ir joje buvo nustatytos
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esmin s pagrindin s pirkimo sutarties s lygos, Mokykla kreipiasi tiek j raštu, prašydama papildyti
pasi lym iki nustatyto termino, ir nurodo, kad papildymas negali keisti pasi lymo esm s
133. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su keliais tiek jais ir joje buvo nustatytos
esmin s pagrindin s pirkimo sutarties s lygos, pagrindin pirkimo sutartis gali b ti sudaroma
neatnaujinant tiek jų varţymosi reliminariojoje sutartyje nustatomos tiek jo pasirinkimo sudaryti
pagrindin pirkimo sutart aplinkyb s aprastai, ta iau ne visais atvejais, taikomas eiliškumo
principas: Mokykla pirmiausia raštu kreipiasi tiek j , kur laiko geriausiu, si lydama pasirašyti,
pranešdama apie priimt sprendim sudaryti preliminariosios sutarties pagrindu pagrindin pirkimo
sutart Šiam tiek jui atsisakius sudaryti pagrindin pirkimo sutart arba paaišk jus, kad jis negal s
vykdyti pagrindin s pirkimo sutarties s lygų, Mokykla raštu kreipiasi kit tiek j , iš likusių tiek jų
laikom geriausiu, si lydama sudaryti pagrindin pirkimo sutart , ir t t , kol pasirenkamas tiek jas, su
kuriuo bus sudaryta pagrindin pirkimo sutartis
134. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su keliais tiek jais, pagrindin pirkimo
sutartis gali b ti sudaroma atnaujinant tiek jų varţym si tokiomis pa iomis, kokios nustatytos
preliminariojoje sutartyje, arba patikslintomis, o jeigu b tina, kitomis nei preliminariojoje sutartyje
nustatytomis s lygomis aisyklių
punkte nurodyta tvarka
135. tnaujindama tiek jų varţym si, Mokykla:
135.1. raštu kreipiasi visus tiek jus, su kuriais sudaryta preliminarioji sutartis, ir prašo iki
nustatyto termino raštu pateikti pasi lymus iekvieno pirkimo atveju, atsiţvelgiant pirkimo objekto
sud tingum ir kitas svarbias aplinkybes, nustato pakankam termin pasi lymams pateikti
135.2. išrenka geriausi pasi lym pateikus tiek j , vadovaudamasi preliminariojoje sutartyje
nustatytais pasi lymų vertinimo kriterijais, ir su š pasi lym pateikusiu tiek ju sudaro pagrindin
pirkimo sutart
136. agrindin pirkimo sutartis preliminariosios sutarties pagrindu gali b ti sudaroma iš karto,
kai tiek jas yra raštu išskyrus pagrindin pirkimo sutart , sudarom ţodţiu) informuojamas, kad jo
pasi lymas pripaţintas laim jusiu ir jis atrinktas pasirašyti pagrindin pirkimo sutart
XVII. INFORMACIJOS APIE SUPAPRASTINTUS PIRKIMUS TEIKIMAS
137. irkimo komisija ar pirkimų organi atorius suinteresuotiems kandidatams ir
suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutarties vert maţesn kaip
Lt
be
, nedelsdama bet ne v liau kaip per darbo dienas) raštu praneša apie priimt sprendim
sudaryti pirkimo sutart ar preliminari j sutart , pateikia aisyklių
punkte nurodytos atitinkamos
informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo proced ros metu, santrauk ir nurodo nustatyt
pasi lymų eil , laim jus pasi lym , tikslų atid jimo termin Mokykla taip pat turi nurodyti prieţastis,
d l kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, prad ti
pirkim iš naujo
138. Mokykla, gavusi kandidato ar dalyvio raštu pateikt prašym , turi nedelsdama, ne v liau
kaip per dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodyti
138.1. kandidatui – jo paraiškos atmetimo prieţastis
138.2. dalyviui, kurio pasi lymas nebuvo atmestas, – laim jusio pasi lymo charakteristikas ir
santykinius pranašumus, d l kurių šis pasi lymas buvo pripaţintas geriausiu, taip pat š pasi lym
pateikusio dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus
138.3. dalyviui, kurio pasi lymas buvo atmestas, pasi lymo atmetimo prieţastis, taip pat
prieţastis, d l kurių priimtas sprendimas d l nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad prek s, paslaugos
ar darbai neatitinka re ultatų apib dinimo ar funkcinių reikalavimų
Šis punktas netaikomas, kai atliekamas maţos vert s pirkimas
139. Mokykla, pirkimo komisija, jos nariai, pirkimų organizatorius ir ekspertai bei kiti asmenys,
nepaţeisdami statymų reikalavimų, ypa d l sudarytų pirkimo sutar ių skelbimo ir informacijos,
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susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, negali tretiesiems asmenims atskleisti Mokyklai
pateiktos tiek jo informacijos, kurios konfidencialum nurod tiek jas oki informacij sudaro visų
pirma komercin gamybin ) paslaptis ir konfidencialieji pasi lymų aspektai iek jas, teikdamas
pasi lym , privalo nurodyti, kuri pasi lymo dalis ar duomenys yra konfidencial s iek jas negali
viešai skelbiamos ar visuomenei lengvai prieinamos informacijos nurodyti kaip konfidencialios
asi lyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedam sias dalis, n ra laikoma
konfidencialia informacija
alyvių reikalavimu arţelis-mokykla turi juos supaţindinti su kitų
dalyvių pasi lymais, išskyrus t informacij , kuri dalyviai nurod kaip konfidenciali
XVIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
140. irkimo komisija ir pirkimų organi atorius, vykdydami pirkimus, uţtikrina, kad jų priimtų
sprendimų atitiktis iešųjų pirkimų statymo ir aisyklių reikalavimams yra pagr sta dokumentais
irkimo komisijos sprendimai forminami protokolu irkimų organi atoriaus sprendimai forminami
iek jų apklauso paţyma, išskyrus aisyklių
punkte nustatyt atvej
141. irkimo komisija ir pirkimų organi atorius apie visus vykdomus pirkimus informuoja
Mokyklos inansų ir planavimo skyrių, kurio valstyb s tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartis, visus Mokyklos vykdytus ir vykdomus pirkimus ţymi upaprastintų pirkimų ţurnale.
142. Gin ų nagrin jimas, ţalos atlyginimas, pirkimo 21utartis pripaţinimas negaliojan ia,
alternatyvių sankcijų taikymas, uropos endrijos teis s paţeidimų nagrin jimas atliekamas
vadovaujantis iešųjų pirkimų statymo skyriaus nuostatomis
143. asikeitus aisykl se nurodytų norminių teis s aktų ir ar) rekomendacinio pob dţio
dokumentų nuostatoms, norminiams teis s aktams ir ar) rekomendacinio pob dţio dokumentams
netekus galios arba sigaliojus naujiems norminiams teis s aktams ir ar) rekomendacinio pob dţio
dokumentams, kurie kitaip reguliuoja ir ar) rekomenduoja aisykl se aptariamus aspektus,
aisykl mis vadovaujamasi tiek, kiek jos neprieštarauja norminiams teis s aktams, kartu atsiţvelgiant
pasikeitus , norminiuose teis s aktuose tvirtint teisin reguliavim ir ar) pasikeitusias
rekomendacinio pob dţio dokumentų nuostatas
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