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Druskininkai

Vadovaudamasi vie5osios istaigos Druskininkq ligonines istatq, patvirtintq
Druskininkq savivaldybes tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. T1-56,,DdI vie5osios

istaigos Druskininkq ligonines istatq tvirtinimo", 35.15 punktu, vie5osios istaigos Druskininkq

ligonine direktoriaus pareiginiq nuostatq, patvirtintq Druskininkq savivaldybes administracijos

direktoriaus 2014 m. vasario 3 d. isakymu Nr. V35-56,,,DeI vie5osios istaigos Druskininkq

ligonines direktoriaus pareigybes apra5ymo tvirtinimo", I 1 punktu bei Lietuvos Respublikos

vie5qjq pirkimq istatymu, MaZos vertds pirkimq tvarkos apra5o, patvirtinto Vie5qjq pirkimq

tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. isakymu Nr. 15-97 ,,Ddl maZos vertds pirkimq

tvarkos apra5o patvirtinimo" 15 ir I 8 punktais:

1. T v i r t i n u vie5osios istaigos Druskininkq ligonines vie5qjq pirkimq

organizavimo ir vykdymo tvarkos apraS4 (pridedama).

2.PaveduDaivaiKaknevidienei,direktoriauspadejejai-referentei,supaZindinti
su Siuo isakymu vie5osios istaigos Druskininkq ligonines skyriq vedejus, darbuotojus, i kuriq

vykdomas funkcijas ieina pirkimq iniciavimas ir vykdymas.

3. P r i p a Z i s t u netekusiu galios vie5osios istaigos Druskininkq ligonines

direktoriaus 2017 m. lapkridio 21 d. isakym4 Nr.V-l09 ,,Del vie5osios lstaigos Druskininkq

ligonine vie5qitl pirkimq organizavimo ir vidaus kontrolds tvarkos apra5o tvirtinimo" su visais

papildymais ir pakeitimais.

Direktore ry Evelina Raulu5aitiene

Parenge

Dovile Radiene

2019-02-1t



PATVIRTINTA
Vie5osios istaigos

ligonines direktoriaus

2019 m. vasario ,lJ.l d.

u- J,g.

Druskininkq

isakymu Nr.

vrEsosros IsTArGos DRUSKTNTNKU LrcoNrNES
vIESVJU rIRKIMU oRGANrzAvrMo rR vyKDyMo rvARKos ApRASas

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vie5osios fstaigos Druskininkq ligonines vie5qjq pirkimq organrzavimo ir
vykdymo tvarkos apra5as (toliau- Apra5as) nustato vie5osios fstaigos Druskininkq ligonines

(toliau -perkandioji organizactja) pirkimq (toliau - pirkimai) organizavimo ir vykdymo tvark4,

apimandi4 perkandiosios organizacijos poreikiq nustatym4, pirkimq planavim4 ir iniciavim4,

pasirengim4 pirkimams, jq vykdym4, pirkimo sutarlies sudarym4 ir fgyvendinim4.
2. Perkandioji organizacrja, organrzuodama ir vykdydama pirkimus, turi uZtikrinti

racionalq le5q naudojim4, pagrindiniq viesqjq pirkimq principq, konfidencialumo ir ne5ali5kumo

reikalavimq laikym4si.

3. Perkandioji organrzacrja, planuodama ir vykdydama pirkimus, igyvendindama
pirkimo sutartis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq istatymu (toliau - Vie5qiq

pirkimq istatymas), jo igyvendinamaisiais teises aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,

kitais istatymais ir perkandiosios organizacijos priimtais teises aktais.

4. Apra5e vartojamos s4vokos:

4.1. Pirkimq iniciatorius- perkandiosios organizacijos strukt[rinio padalinio

vadovas arba strukt[rinio padalinio atsakingasis darbuotojas, ivertinantis prekiq, paslaugq ar

darbq poreiki ir koordinuojantis (organizuojantis) perkandiosios organrzacijos sudarytose

pirkimo sutartyse numatytq isipareigojimq vykdymq, uLtrkrinantis prekiq pristatymo, paslaugq

teikimo ir darbq atlikimo terminq laikym4si, prekiq, paslaugq ir darbq atitikti pirkimo sutarlyse

numatytiems kokybiniams ir kitokiems reikalavimams, taip pat inicijuojantis at teikiantis
pasi[lymus del pirkimo sutardiq pratgsimo, keitimo, nutraukimo, teisiniq pasekmiq tiekejui,

nevykdandiam ar netinkamai vykdandiam pirkimo sutarlyje nustatytus isipareigojimus, taikymo.

4.2. Pirkimq organizatorius- perkandiosios organizacijos vadovo paskirtas

darbuotojas, kuris atlieka maZos vertds pirkimus, kai konkrediq prekiq, paslaugq at darbq

preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarlies vertd yra mai.esnd nei 10 000 Eur (de5imt

tDkstandiq eurq) (be PVM).

4.3 . Rinkos tyrimas- kokybines ir kiekybines informacij os apie realiq bei
potenciali4 prekiq, paslaugq ir darbq pasi[l4 (tiekejus, iskaitant ir rinkoje veikiancias VieSqjq

pirkimq istatymo 23 ir 24 straipsniuose nurodytas istaigas ir imones, jq tiekiamas prekes,

teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus, uZimam4 rinkos dali, kainas ir pan.) rinkimas , analizd

ir apibendrintq i5vadq, pagal kurias priimami sprendimai del pirkimq vykdymo, rengimas.

4.4. Pirkimq planas perkandiosios organtzacijos parengtas ir patvirtintas
einamaisiais biudZetiniais metais planuojamq vykdyti prekiq, paslaugq ir darbq pirkimq s4ra5as.

4.5. Pirkimq suvestin6 - perkandiosios organizacijos parengta informacija apre

visus biudZetiniais metais planuojamus vykdyti pirkimus (i5skyrus maZos vertds pirkimus) bei

pirkimus, numatytus Vie5qjq pirkimq istatymo 10 straipsnyje (toliau - vidaus sandoriai). Si

suvestine turi b[ti paskelbta kiekvienais metais ne veliau kaip iki kovo 15 dienos, o patikslinus
planuojamq atlikti einamaisiais kalendoriniais metais pirkimq planus, - ne veliau kaip per 5

darbo dienas.



4.6. Prekiq, paslaugq ar darbq poreikio s4ra5as (toliau -poreikis) - pirkimq

iniciatoriaus parengta susisteminta informacija apie ateinandiais biudZetiniais metais reikalingas

pirkti prekes, paslaugas ir darbus, iskaitant ir vidaus sandorius.

4.7. lJi, perkaniiosios organizacijos administravim4 Centrindje vie5qjq

pirkimq informacineje sistemoje atsakingas asmuo (toliau - CVP IS administratorius)

perkandiosios organizacijos vadovo ar jo igalioto asmens paskirtas perkandiosios organrzacijos

darbuotojas (-ai), turintis (-ys) teisg Centrineje viesqjq pirkimq informacineje sistemoje (toliau -
CVP IS) tvarkyti duomenis apie perkandi4j4 organtzactja, ir jos darbuotojus (pirkimq specialistus,

ekspertus ir kt.).

4.8. UZ pirki*,; vykdym4 naudojantis centrines perkaniiosios organizacijos

elektroniniu katalogu atsakingas asmuo - perkandiosios organizacijos vadovo ar jo igalioto
asmens paskirtas perkandiosios organizacijos darbuotojas (-ai), kuriam vie5oji fstaiga Centrine
projektq valdymo agent[ra, atliekanti centrines perkanciosios organizacijos (toliau CPO)

funkcijas, suteikia prisijungimo duomenis prie elektroninio katalogo CPO.ltrM (toliau - CPO

elektroninis katalo gas).

4.9. ,,EcoCost" - perkandiosios organrzacijos vieSqjq pirkimq valdymo informacind
sistema.

5. Kitos Apra5e vartojamos s4vokos yra nustatytos Vie5qiq pirkimq istatyme ir
kituose pirkimus reglamentuojandiuose teisds aktuose.

6. Pasikeitus Apra5e nurodytiems teises aktams ir rekomendacinio pob[dZio

dokumentams, taikomos aktualiq jq redak"rj.I nuostatos.

II SKYRIUS
VIESIJJU PIRKIMU INICIAVIMAS IR PASIRENGIMAS JUOS VYKDYTI

7. Perkandioji organizacrja, rengdamasi pirkimui ir (ar) noredama i5 anksto pranesti

tiekejams apie pirkimo planus ir reikalavimus, gali pra5yti rinkos ekspertq, taip pat

nepriklausomq ekspertq, institucijq arba rinkos dalyviq suteikti konsultacijas ir jas gauti (Vie5qjq
pirkimq istatymo 27 straipsnis), taip pat gali i5 anksto CVP IS paskelbti pirkimq techniniq
specifikacrjq projektus pagal Informacijos vie5inimo CVP IS tvarkos apra5o, patvirtinto Vie5q,rl

pirkimq tarnybos (toliau - VPT) direktoriaus 2017 m. birZelio 19 d. isakymu Nr. 1S-91 ,,Del
Informacijos vie5inimo Centrineje viesqjq pirkimq informacineje sistemoje tvarkos apra5o

patvirtinimo", nuostatas.

III SKYRIUS
PIRKIMU PLANO SUDARYMAS IR KEITIMAS

8. Pirkimo iniciatoriai, kurie numato kalendoriniais metais atlikti prekiq, paslaugq

ar darbq pirkimus, perkandiosios organtzacijos vadovo isakyme nustatyta tvarka pateikia vie5qjq
pirkimq specialistui reikalingq pirkti prekiq, paslaugq ar darbq poreiki.

9. Pagal Pirkimo iniciatoriq pateikt4 poreiki, bendr4 perkandiosios organizacijos
planuojamq atlikti einamaisiais kalendoriniais metais pirkimq plan4 rengia vieSqjq pirkirnq
specialistas ir teikia jo projekt4 tvirtinti perkandiosios organizacijos vadovui ar io igaliotam
asmeniui bei pagal VieSqiq pirkimq tarnybos nustatytus reikalavimus ir tvark4 Centrinej e

vie5qiq pirkimq informacineje sistemoje paskelbia planuojamLl atlikti pirkimq suvesting.

10. Vie5qiq pirkimq specialistas, gavgs informacij4 apie poreiki isigyti prekiq,
paslaugq ar darbq, vadovaudamasis Vie5qiq pirkimq istatymo nuostatomis ir Numatomo vie5ojo
pirkimo verlds skaidiavimo metodika, apskaiciuoja preliminarias numatomq pirkimq vertes.

1 1. Prireikus atlikti vie54ji pirkim4, kuris neitrauktas i pirkimq plan4, arba
patikslinti planuojamr+ pirkimq duomenis, Pirkimq iniciatorius pagal perkandiosios organizacijos
vadovo isakymu patvirtint4 poreikio fbrm4 pateikia nurodytus duomenis apie tokius pirkimus.



Vie5qjq pirkimq specialistas patikslina duomenis, ir juos ne veliau kaip per 5 darbo dienas

paskelbia CVP IS ir atlieka metinio pirkimq plano keitim4 ,,EcoCost" informacineje sistemoje.

12. Metiniai pirkimq planai i, jq pakeitimai saugomi ,,EcoCost" informacineje

sistemoje. Pirkimq iniciatoriai kart4 per 6 mdnesius arba pagal poreiki perZi[ri patvirlint4
pirkimq plan4 ir fvertina jame pateiktos informacijos aktualum4.

13. Metinis pirkimq planas perZilrimas ir jo pakeitimai tvirtinami perkandiosios

organrzacijos vadovo ar jo igalioto asmens kartq per 6 menesius arba pagal poreiki.

IV SKYRIUS
RINKOS TYRIMU ATLIKIMAS

14. Pirkimo iniciatorius, prie5 inicijuodamas pirkimo procedtras, pasitikrina,
pirkimas patvirtintas,,EcoCost" informacineje sistemoje. Jei pirkimas ndra itrauktas
patvirtintas, Pirkimo iniciatorius atlieka veiksmus, nurodytus Sio Apra5o 1 1 punkte.

1 5. Pirkimq iniciatorius, priei inicijuodamas viesqji pirkimq, turi nustatyti

numatomos sudaryti pirkimo sutarties prading vertg. Pirkimq iniciatoriai yra atsakingi uZ rinkos
tyrimq, kuriq metu, siekiant iSsiaiSkinti rinkos kainas, turi buti renkami duomenys apie

potencialius prekiq, darbq, paslaugq tiekejus ir esam4 kainq lygi, vykdym4. Pirkimo iniciatorius,
prie5 inicijuodamas pirkim4, gali pra5yti suteikti ir gauti nepriklausomq ekspertq, institucijq arba

rinkos dalyviq konsultacijas vadovaudamasis Vie5qjq pirkimq istatymo nuostatomis. Vieiqjq
pirkimq specialistas ar Komisija turi teisg pavesti vie5osios istaigos Druskininkq ligonines

struktr:riniams padaliniams atlikti rinkos tyrim4 iki pradedant vie5qif pirkim4 arba bet kuriuo

vie5ojo pirkimo proceduros etapu.

16. Pirkimo iniciatorius pries inicijuodamas viesEji pirkim4, turi atlikti rinkos tyrim4
Siame skyriuje nustatyta tvarka.

17. Pirkimo iniciatorius gali nevykdyti rinkos tyrimo esant nuo Perkandiosios

organrzacijos nepriklausandioms ypatingos skubos aplinkybems ir pirkimams, kuriq vertd

maZesnd nei 10 000,00 Eur be PVM.

18. Pirkimo iniciatoriams rekomenduojama perZi[reti metinio pirkimq planavimo

metu atlikto rinkos tyrimo duomenis, rezultatus ir atlikti i5samesni rinkos tyrim4, bltin4 pirkimo
vertei ir realiq tiekejq (iskaitant ir rinkoje veikiandias VP{ 9l straipsnio 1 dalyje nurodytas

istaigas ir imones) skaidiui nustatyti. Jeigu apie pirkim4 neturds b[ti skelbiama, - tyrimu bfitq
nustatomi sillomq kviesti tiekejq s4ra5ai. Pirkimo iniciatorius, prie5 inicijuodamas pirkimo
procedlras, turi i5siai5kinti svarbiausias perkarnq prekiq, paslaugq ar darbq savybes, kurias

reikds nurodyi pirkimo dokumentuose, reikalingq Siq prekiq, paslaugq ar darbq kieki ar apimtis

atsiZvelgdamas i vis4 pirkimo sutarties trukmg su galimais pratEsimais, maksimali4 planuojamos

sudaryti pirkimo sutarties vertg ir skirtq ar planuoj amq skirti asignavimq dydi, numatomas

pirkimo objekto eksploatavimo iSlaidas, siDlymus del pasirllymq vertinimo kriterijq, o kai

silloma vertinti pagal ekonomi5kai naudingiausio pasi[lymo kriterijq - ekonominio naudingumo
verlinimo kriterijus ir parametrus, prekiq pristatymo ar paslaugq ir darbq atlikimo terminus,
pirkimo sutafties trukmg, kitas reikalingas pirkimo sutarties s4lygas ir pateikti Komisijai ar

Pirkimo organizatoriui reikalingus planus, breZinius, projektus, kit4 reikaling4 informacij4.
19. Rinkos tyrimq procesas paprastai apima duomenq rinkim4 ir analizg. Atlikdamas

rinkos tyrim4 pirkimo iniciatorius pats pasirenka, kokius duomenis rinkti - pirminius, t. y.

originalius duomenis, kurie renkami specialiai konkreciam pirkimui, ar antrinius, t. y. tokius
duomenis, kurie jau buvo surinkti anksdiau ir kuriuos galima visi5kai ar i5 dalies panaudoti

sprendZiant susidariusi4 problem4. Analizuojant rinkos tyrimo metu surinktus duomenis,

sisteminama infbrmacija apie rinkoje tiekejq siDlomas prekes, paslaugas ir (ar) darbus, jr+

savybes ir kainas, stebimi rinkos pokyciai. Rinkos tyrimo apimtis ir detalumas priklauso nuo
perkamo objekto sudetingumo, vertes.

20. Pirkimo iniciatorius uZtikrina rinkos tyrimo metu sudarytq dokumentq
prieinamuffiq, iSkilus tokiam poreikiui.

af

ir



V SKYRIUS

VIESUJU PIRKIMIT VYKDYMAS

21. Pirkimo procedlr4 atlieka pirkimq organizatorius ar Vie5ojo pirkimo komisija
(toliau- Komisija). Tuo padiu metu atliekamoms kelioms pirkimo proced[roms gali bUti paskirti

keli pirkimq organizatoriai arba sudaromos kelios Komisijos. Komisija dirba pagal perkandiosios

organizacijos vadovo patvirtint4 Komisijos darbo reglament4. Pirkimq organizatorius ir Komisija
yra atskaitingi perkandiajai organrzacrjai ir vykdo tik ra5ytines jos uZduotis bei ipareigojimus.

22. Prekiq, paslaugq ar darbq pirkimus, kuriq preliminari numatomos sudaryti

pirkimo sutarties verte vir5ija 10 000 (b. PVM), vykdo Komisija, jeigu perkandiosios

or ganizacij o s vadovas nenuspr endLia kitaip.

23. Perkandiosios organizacijos vadovas gali pavesti pirkim4 vykdyti Komisijai ar

Pirkimo organizatoriui, neatsiZvelgdamas i Sio Apra5o 8 punkte nurodyt4 pirkimo sutarties vertg.

24. Vykdant maZos vertds pirkimus, vadovaujamasi Viesqfq pirkimq tarnybos
direktoriaus isakymu patvirtintu MaZos vertds pirkimq tvarkos apra5u (toliau - Apra5as), taip pat

Vie5qiq pirkimq istatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teises aktais.

25. Kiekviena atliekama pirkimo procedlra patvirtinama toliau nurodomais

dokumentais:

25.1. jei pirkimas vykdomas Lodliu, pirkim4 patvirtinantys dokumentai yra sutartis

ir CVP IS paskelbta informacija apie jq, ojei sutartis sudaryta ZodZiu - s4skaita faktlra arba kiti
buhalterines apskaitos dokumentai;

25.2. jei pirkimas vykdomas raStu, pirkim4 patvirtinantys dokumentai yra
susira5inejimo informacrja, iskaitant skelbim4 apie pirkim4 (ei pirkimas buvo skelbiamas) ir
kitus pirkimo dokumentus, protokolai (fiksuojantys Komisijos sprendimus ar suraSomi derybq ar

susitikimq su tiekejais atveju), taip pat sudaryta sutartis ir CVP IS paskelbta informacija apie jE,

o jei sutartis sudaryta Lodliu- s4skaita fakt[ra arba kiti buhalterines apskaitos dokumentai.

26. Visi atlikti maZos vertds pirkimai registruojami ,,EcoCost" informacineje
sistemoje.

27 . Pirkimq iniciatoriaus funkcij os :

27 .1. atlikti rinkos tyrim4 del potencialiq tiekejq ir pirkimo vertds nustatymo
(i5skyrus ypatingos skubos pirkimus ar kitais perkandiosios organrzacijos teises aktuose

nustatytais atvej ais) ;

27.2. ivertinti galimybg prekes, paslaugas ir darbus pirkti naudojantis Centrinds
perkandiosios organizacijos (toliau - CPO) elektroniniu katalogu ir pirkimq pagrindime pateikti
vien4 i5 toliau nurodytq si[lymq:

27 .2.1. pirkim4 vykdyi naudojantis CPO elektroniniu katalogu, jei jame sillomos
prekds, paslaugos ar darbai atitinka pirkimo iniciatoriaus ivertintus perkandiosios organizacijos
poreikius ir pirkimas negali bflti vykdomas efektyvesniu bfidu racionaliai naudojant lelas;

27.2.2. pirkim4 vykdyti nesinaudojant CPO elektroniniu katalogu. Kartu turi bflti
pateikiamas Sio sifllymo argumentuotas paai5kinimas, jeigu perkandioji organizacija pagal teises

aktus privalo uztikrinti, kad prekiq, paslaugq ir darbq pirkimai b[tq vykdomi naudojantis
CPO elektroniniu katalogu tais atvejais, kai jame siDlomos prekes, paslaugos ar darbai atitinka
perkandiosios organizacijos poreikius ir perkandioji organizacija negali jq vykdyti efektyvesniu
b[du racionaliai naudodama le5as;

27.3. rengti pirkimo objekto techning specifikacij4 (ei nesudaryta teises aktq
nustatyta tvarka darbo grupe ir (ar) Komisija techninei specifikacijai parengti), vadovaujantis
Vie5qiq pirkimq istatymu bei VPT rekomendacijomis, ir pateikti jq Komisijai ar pirkimq
organizatoriui;

27.4. rengti atsakymus i tiekejq paklausimus apie pirkimo objektq technines
specifikacijas;



27.5. teikti Komisijai ar pirkimq organrzatoriui vis4 reikiam4 informacij4 pirkimo

dokumentams parengti ir pirkimo procedlroms atlikti;

27.6. koordinuoti (organrzuoti) perkandiosios organizacijos sudarytose pirkimo

sutartyse numatytq jos isipareigojimq vykdymq ir priZitreti, kad iki nustatytq terminq bttq
pristatytos sutartyse numatytos prekes ir (ar) suteiktos paslaugos, ir (ar) atlikti darbai, taip pat

ivertinti pirkimo sutartyse numatytq kiekio, kokybes ir kitq reikalavimq laikym4si;
27 .7 . inicijuoti sillymus del pirkimo sutardiq pratgsimo, keitimo, nutraukimo ar

pirkimo sutartyse numatytq prievoliq ivykdymo uZtikrinimo budq taikymo kontrahentui;

27.8. atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su pirkimo proced[romis, jei jie
neprie5tarauja Vie5qiq pirkimq istatymui ir kitiems vieSuosius pirkimus reglamentuojantiems

teises aktams.

28. Pirkimo organizatoriaus funkcijos:

28.1. vykdyti maZos vertds pirkimq procedlras, vadovaujantis Apra5u, taip pat

Vie5q,q pirkimq istatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teises aktais, arba

atlikti vie5ojo pirkimo proced[ras naudojantis CPO elektroniniu katalogu;

28.2. jei pirkimo sutartis pagal Viesqiq pirkimo istatymo 86 straipsnio 7 dalyje
nustatyt4 tvark4 sudaromaiodZiu Apskaitos ir finansq skyriui pateikti s4skait4 faktur4 arbakitus
buhalterinds apskaitos dokumentus, kuriuose ira5yta prekiq, paslaugq ar darbq kodas (-ai) pagal

BYPZ ir Vie5qjq pirkimq istatymo straipsnis, kuriuo vadovaujantis pasirinktas pirkimo bfldas.

Pirkimo organizatorius prekiq, paslaugq ar darbq kod4 (-us) pagal BYPZ ira5o toki (-ius), koks
(-ie) nurodytas (-i) planuojamq atlikti einamaisiais kalendoriniais metais pirkimq plane arba ji
(uos) suderina su vie5qjq pirkimq specialistu.

28.3. parengti pirkimo sutarties projekt4 ir ji suderinti su vie5qjq pirkimq
specialistu, vyriausiuoju finansininku (Apskaitos ir finansq skyriaus vedeju) bei teisininku visais

atvejais, su kitais padaliniais ar jq darbuotojais- atsiZvelgiant i sutarties dalyk4.

28.4. atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su pirkimo procedlromis, jei jie
neprie5tarauja Vie5qjq pirkimq istatymui ir kitiems vieSuosius pirkimus reglamentuojantiems

teises aktams.

29. Tais atvejais, kai pirkimas vykdomas CVP IS priemonemis, Pirkimo
organizatoriaus pateikt4 informacij4 apie pirkim4 CVP IS suveda vie5qjq pirkimq specialistas.

30. CVP IS administratoriaus (-iq) funkcijos ir atsakomybe:

30.1. atsako uZ duomenq apie perkandiq4 organizacrj4 aktualum4 ir teisingum4,
admini struoj a perkandio s io s or ganizacij o s darbuotoj am s suteiktas te i s e s ;

30.2. sukuria ir registruoja organizacijos naudotojus, kuria naudotojq grupes CVP
IS priemonemis vykdomiems pirkimams, suteikia jiems igaliojimus ir nustato prieigos prie
duomenq ribas;

30.3. CVP IS pa5alina esamus naudotojus arba apriboja jq teises ir prieig4 prie
CVP IS;

30.4. Perkandiosios organizacijos CVP IS registruotq naudotojq s4ra5us, asmeml,
turindiq prieig4 prie CVP IS, igaliojimq ribas perZi[ri ne rediau kaip kart4per metus.

31. Ui, pirkimq vykdym4 naudojantis CPO elektroniniu katalogu atsakingo asmens

(-q) funkcijos:

31.1. prekiq, paslaugq ar darbq poreikio formavimo etape, kreipiantis pirkimq
iniciatoriui, derina galimybg prekes, paslaugas ar darbus isigyti naudojantis CPO elektroniniu
katalogu;

31.2. vykdo prekiq, paslaugq ar darbq pirkimus naudodamasis CPO elektroniniu
katalogu.

31.3. teikia informacrj4 apie praejusiais kalendoriniais metais naudojantis CPO
elektroniniu katalogu perkandiosios organizacijos ivykdytus pirkimus perkandiosios
organizacijos vadovo igaliotam darbuotojui pildyti ir teikti Vie5q,q pirkimq tarnybai vie5ojo
pirkimo sutardiq ir vidaus sandoriq ataskait4;



31.4. ne rediau kaip kart4 metuose perZiDreti igaliotq darbuotojq, kuriems suteikti

prisijungimo duomenys prie CPO elektroninio katalogo, s4ra5us.

VI SKYRIUS

EKSPERTINIS VE,RTINIMAS

32. Perkandioji organrzaclja siekdama kvaliflkuotai nustatyti ekonomiSkai

naudingiausio pasiDlymo verlinimo kriterijus bei jq parametrq lyginamuosius svorius, o taip pat

ivertinti tiekejo pasi[lymo atitikti nustatytiems pirkimo objekto kriterijams gali pasitelkti
ekspertus- dalyko Zinovus konsultuoti klausimu, kuriam reikia specialiq Ziniq ar vertinimo.

33. Ekspertais kviediami fiziniai asmenys, kurie gerai iSmano sriti, i5 kurios yra

veftinamas pirkimo objektas, yra nesali5ki ir nepriekai5tingos reputacijos. Apie Sias ekspertais

kviediamq asmenq savybes galima suZinoti i5nagrinejus jq atliktus ekspertinius vertinimus bei

tokiq vertinim q rezultatyvum4, kitq asmenq nuomong ir rekomendaci j as.

34. Rekomenduojama, kad ekspertini vertinim4 atliktq bent trys ekspertai, kuriais
gali bfiti tiek perkandiosios organizacijos darbuotojai, tiek kiti, nepriklausomi asmenys. Jeigu

perkandioji organizaclja ekspertu kviedia asmenf, kuris su ja nesusijgs darbo santykiais ir savo

paslaugas teikia uZ atlyginim4 eksperto paslaugos perkamos VP{ nustatyta tvarka.

35. Vadovaujantis VPI, kiekvienas ekspertas privalo pasira5yti ne5aliSkumo

deklaracUA i. konfidencialumo pasiZadeji-4.

36. Priklausomai nuo ekspertinio vertinimo tikslo perkandioj i orgamzacija ar

Komisija turi:

36.1. parengti ekspertinio vertinimo uZduoti, kurioje apib[dinamas pirkimo
objektas, nurodomi (pateikiami) pasiDlymq vertinimo kriterijai ir j.l parametrai, vertinimo
instrukcija.

36.2. parinkti ekspertus, pakviesti juos atlikti eksperlinius verlinimus ir pateikti
jiems ekspertinio vertinimo uZduoti;

36.3. nustatyti ekspertinio vertinimo rezultatus ir juos patvirtinti.
37 . Visiems ekspeftams turi bUti pateikiamos vienodos ekspertinio verlinimo

uZduotys ir sudaromos vienodos s4lygos atlikti verlinim4. Kiekvienas ekspertas vertinim4 turi
atlikti individualiai, t. y. eksperlinio vertinimo metu tarlis tarpusavyje negali.

38. Eksperlq pateiktos i5vados laikomos rekomendacindmis.

39. trkspertai atsako uZ parengtq dokumentq ir pateiktq i5vadq atitikim4 vieSuosius
pirkimus reglamentuojandiq teises aktq reikalavimams teises aktuose nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
EKSPERTIJ DARBO ORGANIZAVIMAS

40. Kiekvienam pakviestam ekspertui perkandioji organizacija ar Komisijos
perduoda ekspertinio vertinimo uZduoti. Jeigu reikia, uZduoties projektas prieS perduodant
ekspertams gali biiti su jais i5 anksto suderintas.

41. Ekspertinio vertinimo pradlioje gali b[ti organizuojamas bendras susitikimas su

ekspertais, kuriame ekspertams pateikiamos ekspertinio vertinimo uZduotys, supaZindinama su
pirkimo objektu, ekspertinio vertinimo, anketos pildymo ir pateikimo tvarkomis, atsakoma i
ekspertq klausimus.

42. Gali b[ti paskiriamas perkandiosios organizacijos darbuotojas arba Komisijos
nariw, kuris bus atsakingas uZ ekspertq darbo koordinavim4, informacijos ekspertams teikim4
bei anketq surinki*Q.

43. Jeigu vertinami pateiktq prekiq pavyzdZiai arba pavyzdines paslaugos ar darbai,
kiekvienam ekspertui sudaroma galimybe apZiDreti ir iSbandyti prekiq pavyzdZius, susipaZinti su
pavyzdiniq paslaugq teikimu ar darbq atlikimu. SusipaZinimo laikas ir tvarka nurodoma
ekspertinio vertinimo uZduotyj e.



44. Ekspertq pateikiamas anketas tikrina paskirtas atsakingas darbuotojas ir, jeigu
nustato, kad anketos uZpildytos nepilnai arba su klaidomis, papra5o eksperlq Siuos tr[kumus
pataisyti, tadiau ekspertui turi bUti suteikta teise atsisakyti taisyti jo pateikt4 anket4, jeigu

kad anketos uZpildytos nepilnai arba su klaidomis, papra5o eksperlq Siuos tr[kumus

ekspertas mano, kad pra5ymo tenkinimas gali i5kreipti jo pateikto ivertinimo esmg.

45. Visos tinkamai uZpild)4os ir iki nustatyto termino pateiktos anketos
perduodamos vie5ojo pirkimo komisijai ekspertinio vertinimo rezultatams apdoroti.

VIII SKYRIUS
VIESOJO PIRKIMO SUTARCIU SUDARYMAS IR VYKDYMAS

46. Atlikus pirkimo proceduras ir priemus sprendim4 sudaryti pirkimo sutarti,
parengiamas galutinis sutarties projektas (tuo atveju, jeigu pirkim4 pavesta vykdyti pirkimo
organrzatoriui rengia pirkimo organizatorius; jeigu pirkim4 vykdo Komisija - komisijos
laikinasis arba kitas Komisijos narys) pagal pirkimo dokumentuose pateikt4 projekt4 fiei toks
buvo parengtas) arba pagal pirkimo dokumentuose nustatytas pagrindines pirkimo sutarties
s4lygas.

47. Parengtas pirkimo sutarlies, susitarimo del pirkimo sutarties pratgsimo,

susitarimo del pirkimo sutarlies pakeitimo projektas, derinami su vie5qjq pirkimq specialistu,
vyriausiuoju finansininku (Apskaitos ir finansq skyriaus vedeju) bei teisininku visais atvejais, su

kitais padaliniais ar jq darbuotojais- atsiZvelgiant isutarties dalyk4.

48. Perkandiosios organizacijos ir tiekejo isipareigojimq vykdymo, pristatymo
(atlikimo, teikimo) terminq laikymosi koordinavim4 (organizavrmq), taip pat prekiq, paslaugq ir
darbq atitikties pirkimo sutarlyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams stebesena

pavedama pirkimo iniciatoriams ar perkandiosios organizacijos vadovo isakymu kitiems uL

sutardiq vykdym4 atsakingiems asmenims.

49. Pirkimq iniciatorius ar kitas uZ sutardiq vykdym4 atsakingas asmuo, pastebejgs

pirkimo sutarties vykdymo trlkumus ar esant kitoms svarbioms aplinkybems, gali ra5tu kreiptis i
perkandiosios organizacij os vadov4, si[lydamas taikyti pirkimo sutarlyj e numatytq prievoliq

fvykdymo uZtikrinimo bud4 (-us), taip pat inicijuoti pirkimo sutarties nutraukim?joje nustatytais
pagrindais.

50. Jeigu pirkimo sutarlyje nenumatyta pasirinkimo galimybe del jos pratgsimo, o
prekiq tiekimas ar paslaugq teikimas yra b[tinas perkandiosios organizacijos funkcijoms atlikti,
pirkimq iniciatorius privalo Apra5e nustatyta tvarka numatyti j.l pirkim4 ateinandiais
biudZetiniais metais.

51. Jeigu pirkimo sutartyje numatyta pasirinkimo galimybe del jos pratgsimo,
pirkimq iniciatorius, atsiZvelggs f pirkimo sutartyje numatytq fsipareigojimq laikym4si ir atlikqs
rinkos tyrim4 pirkimo sutarties objekto rinkos kainai nustatyti, ivertina pirkimo sutarties
pratgsimo tikslingum4 ir padalinio vadovui arba perkanciosios organizacijos vadovui teikia
si[1ym4 del sutarties pratgsimo/nepratgsimo.

52. Nustadius, kad perkandiajai organizacijai nera naudinga pratEsti galiojandi4
pirkimo sutarti, pirkimq iniciatorius einamqjq biudZetiniq metq pabaigoje nauj4ji pirkim4

itraukia i pirkimq poreiki ateinantiems biudZetiniams metams.

53. Nustadius, kad yra tikslinga pratgsti galiojandi4 pirkimo sutarti, pirkimq
iniciatorius parengia susitarimo del pirkimo sutarties pratgsimo projekt4 ir suderina ji Sio Apra5o
47 punkte nustatyta tvarka ir teikia pasira5yti perkandiosios organizacijos vadovui;

54. Inicijuodamas pirkimo sutarlies s4lygq keitim4, pirkimq iniciatorius turi
nustatyti, ar:

54.1. pirkimo sutarties s4lygLl keitimo pasirinkimo galimybe buvo numatyta
pirkimo sutartyje;

54.2. pakeitus

principai ir tikslai;
pirkimo sutarties s4lygas nebus paZeisti pagrindiniai pirkimq



55. Pirkimq iniciatoriui padalinio vadovui arbaperkandiosios organtzacijos vadovui
pateikus sifilym4 del sutarties pakeitimo ir nustadius, kad numatomq keisti nustatytq pirkimo
sutarties sqlygq keitimas atitinka Vie5qiq pirkimq istatymo 89 straipsnyje nurodytus atvejus,
pirkimq iniciatorius:

55.1. parengia pirkimo sutarties pakeitimo projekt4;
55.2. suderina ji Sio Apra5o 47 punkte nustatyta tvarka ir teikia perkandiosios

or ganizacij os vadovui pasira5yti.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

56. Laimejusiq pirkimo dalyviq pasi[lymai, sudarytos pirkimo sutartys ir j.l
pakeitimar, taip pat pirkimo sutarties neivykdZiusiq ar netinkamai ja ivykdZiusiq tiekejq (tiekejq
grupes atveju - visq grupes nariq) ir [kio subjektq, kuriq pajegumais remdsi tiekejas ir kurie su
tiekeju prisieme solidari4 atsakomybg uZ pirkimo sutarties ivykdym q pagal Viesqjq pirkimq
istatymo 49 straipsnio 5 dali (eigu paZeidimas buvo pad,arytas del tos pirkimo sutarties dalies,
kuriai jie buvo pasitelkti), s4ra5ai skelbiami CVP IS, vadovaujantis Informacijos vie5inimo
Centrineje vie5qiq pirkimq informacineje sistemoje tvarkos apra5u, patvirtintu Viesqiq pirkimq
tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 19 d. isakymu Nr. 1S-91 ,,Ddl Informacijos viesinimo
Centrineje vie5qjq pirkimq informacineje sistemoje tvarkos apraSo patvirtinimo".

57 . Visos ataskaitos rengiamos vadovaujantis Vie5qjq pirkimq istatymo 96
straipsnio nuostatomis ir pagal Viesqiq pirkimq tarnybos patvirtintas tipines formas bei
reikalavimus.

58. Visi su pirkimq organizavimu, vykdymu ir vidaus kontrole susijg dokumentai
saugomi kartu su pirkimq proced[rq dokumentais Viesqiq pirkimq istatymo 97 straipsnyje
nustatyta tvarka.


