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VTLNTAUS MARKUilrT lOrsElro-DAnZnlro
vTESUJU prRKrMU oniaNrzavrMo rArsyKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus Markudiq lop5elio-darZelio vie5qjq pirkimq organizavimo taisykles (toliau -taisykles) nustato Markudiq lop5elio-darZelio (toliau - perkandioj i orf,anizacrja) prekiq, pas)augq ir
darbq vie5qjq pirkimq planavim4, organizavim4, vykdym4, pro."durui, pirkimus vykOan8iq urri*q
teises, pareigas, funkcij as, pirkimrtr apskait4.

2. Atlikdama vieSuosius pirkimus perkandioji oryanizacija vadovaujasi Viesqjq pirkimq
istatymu, MaZos vertes pirkimq tvarkos apra5u, patvirtintu Viesqii pirkimq tarnybos drlktoria*
2017 m. birZelio 28 d. isakymu Nr. 15-97 ,,Del MaZos vertes pirkdq tvarkos apraSo patvirtinimo,.
(toliau - MaZos vertes pirkimq tvarkos apra5as), kitais Viesqiq pirkimq istatymolgyu"rrairramaisiais
teises aktais ir Siomis taisyklemis

3. Tvarkos apra5o pagrindiniai tikslai yra uZtikrinti:
3.1. racionalq le5q planavim4 perkandiajai grgarizacijai pavestiems uZdaviniams ir

tunkcijoms vykdyi;
3.2. teising4 Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq istatymo ir jo lgyvendinamqjq teises

aktq, taip pat perkandiosios organizacijos viesuosius pirkimus reglamentuo;an8iq teises aktqiaiky*Q;3.3. atitinkamiems metams numatytq priemoniq kokybisk4 vykdym4 laiku;
3.4. pirkimui skirtq le5q taupq, racionalq naudojim4 ir kontrolg;
3.5. tinkam4 pirkimo sutardiq ir preliminariqjr+ sutardiq vykdym4 ir keitimq.
4. Taisyklese vartojamos s4vokos:
4.1. vie3gjq pirkimq komisija (toliau - Komisija) - perkandiosios orgafizacijos vie5qjq

pirkimq komisija;
4.2. maksimali pasi[lymo kaina - perkandiosios organizacijos nustatyta priimtina lesq

suma, lygi ikainiq ir kiekio (apimties) arba preliminaraus kiekio (apimties) sandaugai. Jei dalyvio
pasifllyme nurodyta pasiulymo kaina viriys maksimali4 pasiulymo kain4, Komisija ir pir{imq
otganizatorius turi atmesti pasitilym4 del per dideles ir perkandiaj ai orgarizacijai nepriimtinoJkainos;

4.3. pirkimo sutarties administravimas - tiekiamq prekiq, teikiamq paslaugq ir atliekamq
darbq priemimas, tiekejo priimtq isipareigojimq (kiekiq, kokybes, terminq ir kt.) vykdymo prieZitra,
civilines atsakomybes tiekejams taikymas, gindq sprendimas ir kiti perkandiosios organizacijos
veiksmai, kuriais siekiama, kad pirkimo sutartis bUtq ivykdytajoje numatytomis s4lygomis;

4.4. pirkimq organtzatorius - perkandiosios organizacijos direktoriaus isakymu paskirtas
nepriekai5tingos reputacijos perkandiosios organizacijos darbuotojas, kuris nustatyta tvarka
organizuoja ir atlieka mazos vertes pirkimus neskelbiamos apklauos budu;

4.5. pirkimrl registras - perkandiosios organizacijos nustatytos formos dokumentas
(popieriuje ar skaitmenineje laikmenoje), skirtas registruoti perkandiosios organizacijos atliktus
pirkimus;

4.6. rinkos tyrimas - kokybines ir kiekybines informacijos apie reali4 bei potenciali4 prekiq,
paslaugq ir darbq pasiul4 rinkimas, analize ir apibendrintq i5vadq, pagalkurias priimami sprendimai
del pirkimq vykdymo, rengimas. Rinkos tyrimo tikslai: nustatyti pirkimui skirt4le5q dydi, surinkti
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informacij4 del pirkimo skaidymo (neskaidymo), suZinoti informacij4 apie potencialiq tiekejq skaidiq,
i5siai5kinti numatomo pirkimo tiekejq kv'alifikacijos reikalavimus,-iSsiaiStcinti numatom| pirkimo
socialinius, aplinkosaugos aspektus, ar perkamas objektas yra centrines perkandiosios organizacijos
kataloge ir pan.;

4.7 . tiekdjq apklausa iodiiu - perkandiosios organizacijos Zodinis kreipimasis i tiekejus (-
4) su pra5ymu pateikti pasitilymus. Taip pat galima pasinaudoti viesai tiekejq pateikta informacija
(reklama internete ir kt.) apie siiilomas prekes, paslaugas, darbus. Toks informacijos gavimas
prilyginamas tiekejq apklausai ZodLiu. Apklausiant Zodiliu su tiekejais taip pat bendiaujama
asmeni5kai arba telefonu. Tiekejai neprivalo pateikti savo pasi[lymq ra5tu;

4.8. uil perkanCiosios organizacijos administravimq Centrin6je vielgjq pirkimq
informacin6je sistemoje atsakingas asmuo (toliau - CVP IS administratorius) - perkandiosios
oryanizacijos vadovo paskirtas perkandiosios organizacijos darbuotojas, turintis teisg Centrineje
vie3qjq pirkimq informacineje sistemoje (toliau - CVP IS) tvarkyti duomenis apie perkandi4j4
organizacij4 ir jos darbuotojus (vie5qjq pirkimq komisijos narius, pirkimq orgarizatoius, ekspertus
ir kt.);

4.9. ui pirkimg planavimq atsakingas asmuo - perkandiosios organizacijos darbuotojas,
atsakingas uZ biudZetiniais metais numatomq pirkti perkandiosios organizacijos reikmems reikalingq
darbq, prekiq ir paslaugq plano sudarym4 ir jo paskelbim4;

4.10. uil, pirkimq vykdym4 naudojantis centrinds perkanCiosios organizacijos
elektroniniu katalogu atsakingas asmuo perkandiosios organizacijos vadovo paskirtas
darbuotojas, kuriam centrine perkandioji oryanizacija suteikia prisijungimo duomenis prie
elektroninio katalogo. Kai numatoma maZos vertes pirkimo sutarties verte yra maZesne kaip ldtilO
(U*ntfttukstandiq) Eur be PVM, pareigos pirkti i5 centrines perkandiosios organizacijos nera.' 4.11. kitos taisyklese vartojamos s4vokos apibreitos Vie5qjq pirkimq istatyme, MaZos vertes
pirkimq tvarkos apra5e ir kituose viesuosius pirkimus reglamentuojandiuose teises aktuose.

5. Sios taisykles netaikomos Vieiqjq pirkimq istatyrno 6-10 straipsniuose nustatytais
atvejais.

II SKYRIUS
PIRKIMU ORGANIZAVIMO PROCESAS

6. Pirkimq organizavimo proceso etapai:
6.1. nustatomas pirkimq poreikis;
6.2. nustatoma planuojamos sudaryti pirkimo sutarties verte;
6.3. nustatoma pirkimo verte;
6.4. parengiamas ir patvirtinamas einamaisiais kalendoriniais metais planuojamq atlikti

pirkimq planas bei pagal Vie5qjq pirkimq tarnybos nustatytus reikalavimus ir tvark4 CVP N
paskelbiama planuojamq atlikti pirkimq suvestine. Si suvestine paskelbiama kiekvienais metais ne
veliau kaip iki kovo 15 dienos, o patikslinus einamaisiais kalendoriniais metais planuojamq atlikti
planus, - ne veliau kaip per 5 darbo dienas. Iki 2023 m. sausio 1 d. Sio papunkdio nuostata maZos
vertds pirkimams yra neprivaloma;

6.5. parengiama planuojamo atlikti pirkimo technine specifikacija, i5skyrus neskelbiamos
paklausos btidu atliekamus pirkimus;

6.6. nustatomos svarbiausios pirkimo sutarties s4lygos;
6.7. Komisijai arba pirkimg, organizatoriui teikiama patvirtinta pirkimo iniciatoriaus

parengta parai5ka-uZduotis (3 priedas);
6.8. parengiamipirkimo dokumentai;
6.9. atliekamospirkimoprocedtros;
6.10. sudaroma pirkimo sutartis;
6.11. atliktas pirkimas registruojamas pirkimq registre (5 priedas);
6.12. atliekamas pirkimo sutarties administravimas.
7. Konkretaus vie5ojo pirkimo biidas pasirenkamas atsiZvelgiant i:
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7 .1. numatom4 prekiq, paslaugq ir darbq pirkimo vertg, apskaidiuot qpagal Viesqjq pirkimq
tarnybos patvirtint4 Numatomos vie5ojo pirkimo ir pirkimo vertes skaidiavimo r*toOit q;- 

'-
7.2. kitas vie5qfq pirkimq istatyme nustatytas s4lygas ir aprinkybes.
8. Pirkimo metu atliekamos pirkimo procedtiros, nustatomas dalyvis, kuriam siuloma

sudaryti pirkimo sutarti.
9. Pirkimo sutarties administravimo metu priimamos prekds, paslaugos ar darbai,

tikrinama tiekiamq prekiq, teikiamq paslaugq ar atliekamq darbq kokybe, pirkimo rrtarti.r prievoliq
vykdymo terminai, pirkimo sutartyje numatytais atvejais taikoma civiline atsakomybe, pirkimo
sutartyje nustatytomis s4lygomis pratgsiami prievoliq ivykdymo terminai, Viesqiq pirkimq istatyme
nustatytais atvejais ir tvarka keidiamos pirkimo sutarties s4lygos, sprendZiami gindai, apmotama uZ
prekes, paslaugas ar darbus, atliekami visi veiksmai, kuriais siekiama, kad pirkimo sutartis b[tq
tinkamai ivykdyta.

10. Pirkimo sutarties administravimas prasideda sudarius pirkimo sutarti ir baigiasi, kai
ivykdomi visi pirkimo sutartyje nustatyti Saliq isipareigojimai arba kai pirkimo sutartis nutraukiama.

III SKYRIUS
VIESUOSIUS PIRI(MUS ATLIEKANTYS ASMENYS

11. Perkandiosios organizacijos vie5qjq pirkimq organizavimo procese dalyvauja Sie
asmenys:

11.1. pirkimo iniciatoriai;
11.2. uZ pirkimq planavimq atsakingas asmuo - direktoriaus pavaduotoja frkio reikalams;
1 1.3. pirkimq organizatoriai skiriami atskiru perkandiosios organizacijos direktoriaus isakymu.

Jie atlieka maZos vertds pirkimq neskelbiamos apklausos budu proced[ras;
11.4. Komisija sudaroma atskiru perkandiosios organizacijos direktoriaus isakymu. Ji vykdo

visq, i5skyrus pirkimus atliekamus neskelbiamos apklausos b[du, vie5qf q pirkimq procedtiras;
11.5. CVP IS administratorius - direktoriaus pavaduotoja iikio reikalams
11.6. uZ pirkimq vykdym4 naudojantis centrines perkandiosios organizacijos elektroniniu

katalogu atsakingas asmuo direktoriaus pavaduotoja iikio reikalams
1,2. Pirkimo iniciatorius vykdo Sias funkcijas:
12.I. atlieka rinkos tyrim4 (i5skyrus ypatingos skubos pirkimus ar kitais perkandiosios

or ganizacijo s tei s e s aktuo se nustatytai s atvej ai s) ;

12.2. kiekvieno pirkimo procedflroms atlikti pildo parai5k4-uZduoti (3 priedas);
12.3. koordinuoja (organizuoja) perkandiosios organizacijos sudarytose pirkimo sutartyse

numatytq jos isipareigojimq vykdymq ir priZitrri pristatymo (atlikimo, teikimo) terminq bei prekiq,
paslaugq ir darbq atitikti pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams
laikymqsi;

12.4. inicijuoja sitilymus del pirkimo sutardiq pratgsimo, keitimo, nutraukimo ar pirkimo
sutartyj e numatytq prievoliq ivykdymo uZtikrinimo paemimo.

13. Ui pirkimq planavim4 atsakingas asmuo vykdo Sias funkcijas:
13.1. skaidiuoja numatomo pirkimo vertg;
13.2. rengia perkandiosios organizacijos einamqjq biudZetiniq metq pirkimq plan4;
13.3. CVP IS pildo Vie5qjq pirkimq istatymo 96 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyt4, visq

per kalendorinius metus sudarytq pirkimo sutardiq, ataskaitq.
14. Ail, pirkimq vykdymq naudojantis centrin6s perkaniiosios organizacijos

elektroniniu katalogu atsakingas asmuo vykdo Sias funkcijas:
14.1. prekiq, paslaugq ar darbq poreikio formavimo etape, kreipiantis pirkimo iniciatoriui,

derina galimybg prekes, paslaugas ar darbus isigyti naudojantis centrines perkandiosios organizacijos
elektroniniu katalogu;

14.2. vizuoja pirkimo iniciatoriaus pateikt4 siiilym4 pirkim4 vykdyti naudojantis centrines
perkandiosios organizacijos elektroniniu katalogu, kai jame siiilomos prekes, paslaugos ar darbai
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atitinka pirkimo iniciatoriaus suformuotus poreikius ir pirkimas negali biiti atliktas efektyvesniu btdu
racionaliai naudojant le5as, arba motyvus atlikti pirkim4 nesinaudojant elektroniniu katalogu;

14.3. vykdo prekiq, paslaugq ar darbq pirkimus naudodamasis centrines perkandiosios
oryanizacijo s elektroniniu katalo gu;

14.4. teikia informacij4 apie praejusiais kalendoriniais metais ivykdyus pirkimus naudojantis
centrines perkandiosios organizacij os elektroniniu katalogu.

15. Komisija vykdo tarptautines vertes pirkimus, supaprastintus pirkimus ir maZos vertes
pirkimus, atliekamus skelbiamos apklausos b[du.

16. Pirkimqorganizatorius vykdo maZos vertespirkimus, atliekamus neskelbiamos apklausos
biidu.

17. Komisijos nariai, ekspertai, stebetojai gali dalyvauti Komisijos darbe, o pirkimq
orgarizatoriai - vykdyti pirkimq tik prie5 tai pasira5g konfidencialumo pasiZadejim4 1l priedas; ir
Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 23 d. lsakymu Nr. 15-93 patvirtintos
neBali5kumo deklaracijos tiping form4 (2 priedas). Komisija dirba pagal j4 sudariusios perkandiosios
organzacijos direktoriaus isakymu patvirtint4 darbo reglament4.

18. Komisijos narys, pirkimq or$aruzatorius, viesqjq pirkimq proced[rose dalyvaujantis
ekspertas privalo deklaruoti privadius interesus Lietuvos Respublikos viesqjq ir privadiq inieresq
derinimo valstybes tarnyboje istatymo ir kitq teises aktq nustatytatvarkapateikdamas privadiq interesq
deklaracij4. Komisijos narys, pirkimq orgarizatorius ar vie5qjq pirkimq procedlrose dalyvaujantis
ekspertas, nepateikgs privadiq interesq deklaracijos, neturi teises dalyvauti viesajame pirkime ir turi blti
at5auktas i5 atitinkamq pareigq.

IV SKYRIUS
PIRKIMV VYKDYMAS

19. Pirkimo iniciatorius, noredamas pradeti pirkimo procedoras, atlieka rinkos tyrim1,
parengia paraiSkq-uZduoti (3 priedas) fu jqpavizuoja. Pirkimo iniciatoriaus parai5k4-uZduoti tvirtina
perkandiosios organizacijos direktorius. Konkretaus pirkimo proceduros gali bfti pradetos tik esant
patvirtintai uZduodiai ir susipaZinus Komisijos pirmininkui ar pirkimq organizatoriui.

20. MaZos vertds pirkimai atliekami vadovaujantis MaZos vertes pirkimq tvarkos apra5u ir
neskelbiami tik jame numatytais atvejais.

21. Jei pirkim4 atlieka Komisija, pirkimo dokumentus tvirtina perkandiosios organizacijos
vadovas. Jei pirkim4 atlieka pirkimq organizatoriai, pirkimo dokumentai nera tvirtinami;

22. Atlikdamas pirkim4, pirkimq organizatorius pildo tiekejq apklausos palymq(4 priedas).
Tiekejq apklausos palyma gali btrti nepildoma, jei numatomos sudaryti pirkimo sutarties verte yra
maZesne kaip 5000 @grbrtEkstandiai) Eur be PVM. Tais atvejais, kai pirkimq orgarizatorius nepiido
apklausos paZymos, Bie pirkimaitaip pat turi btiti uZregistruoti pirkimq registre (5 priedas).

23. Perkandiajai organizacijai gaws tiekejo pretenzijq, pirkimo, del kurio gauta 5i
pretenzija, procedtira nuo jos gavimo momento be atskiro Komisijos ar pirkimq organizatoriaus
sprendimo sustoja. Motyvuot4 sprendim4 del pretenzijos priima Komisija arba pirkimq
organizatorius priklausomai nuo to, kas atlieka konkretaus pirkimo procedtiras.

24. Esant Vie5qjq pirkimq istatyme nustatytoms sqlygoms, sprendim4 nutraukti pirkimo
procedliras priima Komisija arba pirkimq organizatorius priklausomai nuo to, kas atlieka konkretaus
pirkimo proced[ras.

25. Atliktus vie5uosius pirkimus registruoja, pirkimq apskait4 tvarko direktoriaus
pavaduotoj a flkio reikalams.

26. Direktoriaus pavaduotoja [kio reikalams parengia ir Vie5qjq pirkimq tarnybai pateikia
Vie5qjq pirkimq istatymo 96 straipsnyje nurodytas ataskaitas. Sias ataskaitas pasira5o perkandiosios
or ganizacijo s direktorius.
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V SKYRIUS
U.I.ZOS VERTES PIRKIMV, ATLIEKAMU NESKELBIAMoS APKLAUSoS BUuU,

YPATUMAI

27 . Pirkimq organizatorius, atlikdamas maZos vertes pirkimq neskelbiamos apklausos btidu,
turi kreiptis pateikti pasitilymus ne maZiau kaip i tris potencialius su pirkimo objektu susijusi4 veikl4
vykdandius tiekejus, iSskyrus taisykliq 28 ir 29 punktuose nustatytus atvejus.

28. MaZiau nei i tris tiekejus galima kreiptis pateikti pasiiilymus, kai rinkoj e yra maiiat
tiekejq, kurie gali patiekti reikalingq prekiq, suteikti paslaugq ar atlikti darbq. Tokiu atveju turi btiti
kreipiamasi pateikti pasitlymus i visus rinkoje esandius tiekejus.

29. Kviesti vien4 tiekej4 pateikti pasiDlym4 galima Siais atvejais:
29.1.. perkamos prekds, paslaugos ar darbai, kuriq pirkimo sutarties verte ne didesne kaip
(ar9b tiikstandiai) Eur be PVM;
29.2. yra tik konkretus tiekejas, kuiis gali patiekti reikalingas prekes, suteikti paslaugas ar

atlikti darbus, ir nera jokios kitos priimtinos alternatyvos (pvz., perkamos meninio, mokslinio
pobDdZio paslaugos, perkamos papildomos prekes ar paslaugos i5 tam tikro tiekejo, techniniu poZiiiriu
derinant su jau turimomis prekemis ar suteiktomis paslaugomis ir pan.);

29.3. del objektyviq prieZasdiq pirkim4 butina atlikti labai greitai. Sios aplinkybes negali
priklausyti nuo perkandiosios or ganizacijos delsimo arba neveiklumo ;

29.4. perkamos perkandiosios organizacijos darbuotojq mokymo ir konferencijq paslaugos;
29.5. yra kitos objektyviai pateisinamos aplinkybes, del kuriq neimanoma arba netikslinga

apklausti daugiau tiekejq.
30. Atliekant maZos vertes pirkim4 neskelbiamos apklausos btdu, tiekejai apklausiami

Lodliu arba ra5tu.
31. MaZos vertes pirkimq neskelbiamos apklausos bfldu tiekejq apklausa ra5tu gali btiti

atliekama visais atvejais. MaZos vertes pirkimq neskelbiamos apklausos brldu tiekejq apklausa LodLiu
gali btiti atliekama, jei:

3 1 .1. numatomos sudaryti pirkimo sutarties verte yra maZesne taip SOOO pVditukstanUiai)
Eur be PVM;

31.2. perkama esant ypatingoms aplinkybems: avarijai, stichinei nelaimei, epidemijai ir
kitokiam nenugalimos jegos poveikiui, kai del skubos netikslinga gauti pasi[lymq ra5tu.

32. Kai maZos vertds pirkimas neskelbiamos apklausos bfldu atliekamas ra5tu, tiekejams
turi b[ti pateikiama 5i informacija:

32.1. pageidaujamos pirkimo objekto savybes ir svarbiausios pirkimo sutarties s4lygos;
32.2. pagal koki kriterijq bus i5renkamas ekonomi5kai naudingiausias pasi0lymas.

Pasirenkamas vienas i5 Vie5qjq pirkimq istatymo 55 straipsnio 1 dalyje nustatytq pasi[lymo
vertinimo kriterijq;

32.3. koki4 informacij4 turi nurodyti si0lantis savo prekes, paslaugas ar darbus tiekejas,
kokiomis priemonemis ir iki kadajis turi pateikti pasi[lym4.

33. Apklausiant Lodilitt su tiekejais bendraujama telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje,
vertinama internete tiekejq skelbiama informacija apie prekiq, paslaugq ar darbq kainq.

34. Apklausiant ra5tu kvietimas tiekejams pateikiamas paStu, elektroniniu pa5tu ar CVP IS
priemonemis, nustadius proting4 termin4 pasiUlymams pateikti. PasiDlymus ra5tu gali b[ti pra5oma

pateikti elektroniniu pa5tu, CVP IS priemonemis ar vokuose. Tame padiame pirkime dalyvaujantys

tiekejai turi bflti apklausiami ta padia forma. Jeigu kvietimas tiekejams pateikiamas elektroniniu
pa$tu, kartu su kitais pirkimo dokumentais turi bUti saugomas elektroninio lai5ko i5ra5as,

patvirtinantis, kuriems tiekej ams buvo i5siqstas kvietimas.



VI SKYRIUS
PIRKIMO SUTARTIS, PASKELBIMAS, KEITIMAS

35. RaStu sudaromas pirkimo sutartis
susitarimus turi vizuoti:

35.1. Direktorius;
35.2. Direktorius
36. Pirkimo sutartis pasira5o perkandiosios organizacijos direktorius.
37. Pirkimo sutartis sudaroma raitu. Zodhiu ji gali btiti sudaroma tik tada, kai pirkimo

sutarties verte yra maZesnd kaip 5000 (penki ttikstandiai) Eur be PVM. Sudaryt4 pirkimo sutarti
administruoj a pirkimo iniciatorius

38. UZ perkandiosios organizacijos laimejusiq dalyviq pasiulymq ir pirkimo sutardiq
paskelbim4 CVP IS atsakingas asmuo - direktoriaus pavaduotoja [kio reikalams.

39. Sprendim4 del pirkimo sutarti'es ar preliminariosios sutarties jos galiojimo laikotarpiu
keitimo neatliekant naujos pirkimo procediiros pagal Viesqlq pirkimq istatymo 89 straipsni priima
Komisija.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

40. Perkandiosios organizacijos vie5qjq pirkimq dokumentus kaupia ir saugo direktoriaus
pavaduotoj a ukio reikalams.

41. Planavimo ir pasirengimo pirkimams dokumentai, pirkimo dokumentai, paraiskos,
pasi[lymai bei jq nagrinejimo ir vertinimo dokumentai, Komisijos sprendimq priemimo, derybq,
dialogo ar kiti protokolai, susira5inejimo su tiekejais dokumentai, kiti su pirkimu susijg dokumentai
saugomi ne trumpiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos, preliminariosios sutartys, pirkimo sutartys,
jq pakeitimai ir su jq vykdymu susijg dokumentai - ne trumpiau kaip 4 metus nuo pirkimo sutarties
ivykdymo.

42. Siq taisykliq 41 punkte nurodyi dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentq
ir archyvtl istatymo nustatyta tvarka.
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