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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES KONTROLES IR AUDITO TARNYBOS
MAZoS vERTES PIRKIMIJ TVARKoS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipedos miesto savivaldybes kontroles ir audito tarnybos (toliau - perkandioji
otganizacija) maZos vertes pirkimq tvarkos apraSas (toliau - ApraSas) parengtas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos vieSqjq pirkimq jstatymo (toliau - VieSqjq pirkimq istatymas), maZos vertes
tvarkos apraSo, patvirtinto Viesqiq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017-06-28 isakymu Nr. 1S-97
,,Del maZos vertes pirkirnq apraSo patvirtinimo" nuostatomis.

2. ApraSas nustato prekiq, paslaugq ir darbq maZos vertes pirkimq (toliau - pirkimai) bldus
ir jq procedDrq atlikimo tvark4.

3. Atlikdama maZos vertes pirkimus, Perkandio.ii organizacija vadovaujasi Siuo Apra5u, taip
pat VieSqyq pirkimq istatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teises aktais.
Atliekant maZos vertes pirkimus, privalomai taikomos Viesqjq pirkimq istatymo I skyriaus, 31,34
straipsniq, 58 straipsnio I dalies, 82 straipsnio, 86 straipsnio 5,6,7 ir 9 daliq, 9l straipsnio, VI ir
VII skyriq ir kitq Siame ApraSe nurodytq Vie5qjq pirkimq istatymo straipsniq ar jq daliq nuostatos,

4. ApraSe vartojamos s4vokos:
4.1. maZos vert€s pirkimas - tai:
4,1.1. supaprastintas pirkimas, kai prekiq ar paslaugq pirkimo numatoma verte yra maZesne

kaip 58 000 Eur (penkiasdeSimt aStuoni tfikstandiai eurq) (be pridetines vefies mokesdio (toliau -
PVM)), o darbq pirkimo numatoma verte maZesne kaip 145 000 Eur (Simtas keturiasdeSimt penki
t[kstandiai eurq) (be PVM);

4.l.2.supaprastintas pirkimas, atliekamas toms atskiroms pirkimo dalims, kuriq bendra
verte yra maZesne kaip 58 000 Eur (penkiasdeSimt aStuoni tlkstandiai eurq) (be PVM) to paties tipo
prekiq ar paslaugq sutardiq vertds, o perkant darbus - maZesne kaip 145 000 Eur (Simtas
keturiasde5imt penki tukstandiai eurq) (be PVM). Jeigu numatoma pirkimo verte yra lygi
tarptautinio pirkimo vertes ribai arba jq virSija, Perkandioji organizacija u2tikrina, kad bendra daliq
verte, atliekant maZos vertds ir kitq supaprastintq pirkimq procedlras, br.rtq ne didesne kaip 20
procentq bendros visq pirkimo daliq vertes;

4.2, neskelbiama apklausa - pirkimo bDdas, kai Perkandioji organizacla kreipiasi j
tiekejus, kviesdama pateikti pasiulymus;

4.3. pirkimq organizatorius - Savivaldybes kontrolieriaus ar jo igaliotojo asmens
paskirtas valstybes tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartj, kuris Perkandiosios
organizacijos nustatyta tvarka organizuo.ja ir atlieka maZos vertes pirkimus, kai tokiems pirkimams
atlikti nesudaroma vieSojo pirkimo komisija;

4.4. vie5ojo pirkimo komisija (toliau - Komisija) - savivaldybes kontrolieriaus jsakymu,
vadovaujantis VieSqjq pirkimq istatymo 19 straipsniu, sudaryta Komisija, kuri Sio ApraSo nustatyta
tvarka organizuoja ir atlieka pirkimus. Kitos ApraSe vartojamos s4vokos apibreZtos VieSqjq pirkimq
istatymo 2 straipsnyj e.

5. Jei Perkandio.ii organizacija nusprendZia vykdyti pirkim4 kuriuo nors i5 pirkimo budq ar
priemoniq, numatytLl VieSqjq pirkimq jstatyme, pirkimas vykdomas vadovaujantis atitinkamq
pirkimo bDd4 ar priemong reglamentuojaniiomis VieSqlq pirkimq jstatymo nuostatomis.



6. Pirkimai atliekami laikantis lygiateisiSkumo, nediskriminavimo, abipusio pripaZinimo,
proporcingumo, skaidrumo principq. Perkandioji organizacija, vykdydama pirkim4, siekia
racionaliai naudoti tam skirtas le5as, bei uZtikrina, kad buttl laikomasi aplinkos apsaugos, socialines
ir darbo teises ipareigojimq vykdant pirkimo sutartis.

7. Planuojant pirkimus ir iiems rengiantis, negali bDti siekiama iSvengti ApraSe nustatytos
tvarkos taikymo ar dirbtinai sumaZinti konkurencij4. Laikoma, kad konkurencij a yra dirbtinai
sumaZinta, kai pirkimu tam tikriems tiekejams nepagrjstai sudaromos palankesnes ar nepalankesnes
s4lygos.

8. Perkandioji organizacija rengia ir tvirtina planuojamq atlikti einamaisiais kalendoriniais
metais vie5qjq pirkimq planus ir pagal Viesqjq pirkimq tarnybos nustatytus reikalavimus ir tvarka
CVP IS sistemoje skelbia planuo.jamq atlikti pirkimq suvesting, kuri turi bDti 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. Planuojamq atlikti
pirkimq suvestine papildomai gali bDti paskelbta perkandiosios organizacijos interneto svetaineje,
specialiai tam skirtoje skiltyje. Paskelbtos planuojamq atlikti pirkimq suvestinds turinys visur turi
b[ti tapatus.

9. Suvestineje nurodoma:
9.1. perkandiosios organizacijos pavadinimas, adresas, kontaktiniai duomenys;
9.2. pirkimo objekto pavadinimas ir kodas;

9.3. numatomas kiekis ar apimtis (eigu imanoma);
9.4. numatomo pirkimo pradLia
9.5, pirkimo b[das;
9.6. ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukme;
9.7 . ar pirkimas vykdomas CVP IS priemonemis.
10. Pirkimo proced[ros prasideda, kai Perkandioji organizacija kreipiasi i tiekej4 (tiekejus)

praSydama pateikti pasillym4 $asi[lymus).
11. Pirkimo (ar atskiros pirkimo dalies) proced[ros baigiasi, kai:

11.1. sudaroma pirkimo sutartis ir pateikiamas sutarties ivykdymo uZtikrinimas, jei jo buvo

praSoma, arba sudaroma preliminarioji sutartis;

11.2. atmetami visi pasiDlymai;
I 1.3. nutraukiamos pirkimo procedlros;
I 1,4. per nustatyt4 termin4 nepateikiamas nei vienas pasiDlymas;

11.5. baigiasi pasiUlymq galiojimo laikas ir pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis

nesudarom a del prieLasd i q, kurio s priklauso nuo tiekej q ;

I 1.6. visi tiekejai atSaukia savo pasiUlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutarti.

12. Perkandioji organizacija turi teisg savo iniciatyva nutraukti pradetas pirkimo procedlras.

Tai gali bDti atliekama bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo,

jeigu atsirado aplinkybiq, kuriq nebuvo galima numatyti. Pirkimo procedlras nutraukti privaloma,
jeigu buvo paZeisti VieSqjq pirkimq lstatymo 17 straipsnio I dalyje nustatyti principai ir atitinkamos

padeties negalima iStaisyti.
13. Perkandioji organizacija privalo isigyti prekig, paslaugq ir darbq i5 centrines

perkandiosios organizacijos arba per j4, jeigu Lietuvos Respublikoje veikiandios centrines

perkandiosios orginizacijos siulomos prekes ar paslaugos, per sukurtq dinaming pirkimq sistemq ar

sudary.t4 preliminari4ja sutarti galimos !sigyti prekes, paslaugos ar darbai atitinka Perkandiosios

orguniru.ilo, poreikius ir Pirkandioji organizacija negali prekiq, paslaugq ar darbq isigyti
.f.ktyu.rniu budu racionaliai naudodama tam skirtas leSas. Perkaniiosios organizacijos privalo

motyvuoti savo sprendim4 neatlikti pirkimo naudojantis centrines Perkandiosios organizacijos

paslaugomis ir saugoti tai patvirtinantj dokument4 kartu su kitais pirkimo dokumentais VieSqjq

pirt in-1q istatymo 97 straipsnyje nustatyta tvarka. Siame punkte numatytos pareigos isigyti prekiq,

paslaugq'ir darbq iS centrines Perkandiosios organizacijos arba per jq gali buti nesilaikoma, kai



atliekant neskelbiamq apklaus4 numatoma pirkimo sutarties verte yra maLesne kaip 10 000 Eur
(deSimt tiikstandiq eurq) (be PVM).

14. Tais atvejais, kai neatliekamas centralizuotas pirkimas, kaip numatyta Sio Apra5o 13

punkte, norddama jsigyti prekiq, paslaugq ar darbq, Perkandioji organizacija gali:
l4.l . atlikti pirkim4 savaranki5kai;
14.2. vadovaujantis VieSqjq pirkimq istatymo 83 straipsnio nuostatomis, igalioti kit4

Perkandiqj 4 o r ganizacijq at I i kti pi rk i mo proced [ras ;

14,3. isigyti prekes, paslaugas ir darbus i5 uZsienio valstybes centrines Perkandiosios
organizacijos ar naudojantis uZsienio valstybes centrines Perkandiosios organizacijos atlikta
pirkimo procedfira, va]doma dinamine pirkimo sistema ar sudaryta preliminariqja sutartimi,
vadovaujantis Vie5qjq pirkimq istatymo 82 straipsnio 1 dalies nuostatomis;

14.4. atlikti bendrus pirkimus kartu su kitomis Lietuvos Respublikos ar kitq valstybiq nariq
Perkandiosiomis organizacijomis, vadovaujantis VieSqjq pirkimq istatymo 84 ir 85 straipsnir.
nuostatomis;

14.5. naudotis pagalbines vieSqq pirkimq veiklos paslaugq teikejq paslaugomis,
vadovaujantis VieSqjq pirkimq istatymo 2 straipsnio 22 ir 23 daliq nuostatomis.

15. Siekdama pasirengti pirkimui ir praneSti tiekejams apie pirkimo planus bei reikalavimus,
Perkandioji organizacila gali pra5y.ti suteikti ir gauti rinkos, taip pat nepriklausomq ekspertq,
institucrjq arba rinkos dalyviq konsultacijas, taip pat gali i5 anksto Centrineje vie5qjq pirkimq
informacineje sistemoje (toliau - CVP IS) pagal Vie5qjq pirkimq tarnybos nustat)'tq tvarkq'
paskelbti pirkimq techniniq specifikacijq projektus, vadovaudamasi VieSqjq pirkimq jstatymo 27

straipsnio nuostatomi s.

16. Kiekviena atliekama pirkimo proced[ra patvirtinama toliau nurodomais dokumentais:
16.1. jei pirkimas vykdomas LodLiu, pirkim4 patvirtinantys dokumentai yra sutartis ir CVP

IS paskelbta informacija apie j4, o jei sutartis sudaryta LodLiu - s4skaita fakt[ra arba kiti
buhalterines apskaitos dokumentai ;

16.2. .yei pirkinras vykdomas ra5tu, pirkim4 patvirtinantys dokumentai yra susira5inejimo

informacija 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 j4, o jei sutartis sudaryta LodLiu - s4skaita faktura arba kiti buhalterines apskaitos

dokumentai.
17. Kokie dokumentai pildomi pirkimo proced[rq metu (neiskaitant nurodytq Sio ApraSo l6

punkte), Perkandioji organizacija nustato vidaus dokumentuose. Tais atvejais, kai pirkim4 atlieka

vienas asmuo ir ji patvirtinantys dokumentai yra saugomi to asmens elektroniniame paSte ar CVP IS

naudotojo paskyro.ie, Perkandioji organizaciia uZtikrina tokiq dokumentq prieinamum4, iSkilus

tokiam poreikiui,
18. Planavimo ir pasirengimo pirkimams dokumentai, pirkimo dokumentai, pasiulymai bei

jq nagrinejimo ir vertinimo dokumentai, Komisijos sprendimq priemimo, derybq ar kiti protokolai,

susiraSinejimo 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. Visi

nurodyti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentq ir archyvq istatymo nustaty(a

tvarka.

rlnformacijos vieSinimo Centrineje vieSqjq pirkimq informacineje sistemoje tvarkos apra5as, patvirlintas Vie54q

pirkimq ramybos direktoriaus 2017 n. birZelio l9 d. jsakymu Nr. lS-91 ,,Del Informacijos vieSinimo Centrineje vie5qlq

pirki mq informaci neje sistenoje tvarkos apraSo patvirli n imo".



19. Perkancioji organizacija CVI' IS priemonemis VieSqiq pirkimq tarnybai jos nustatyta
tvarka2 pateikia per kalendorinius metus sudarytq pirkimo sutar8iq, atlikus maZos vertes pirkim4,
ataskaitq. Ataskaita pateikiama per 30 dienq, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams.

II. MAZOS VERTES PIRKIMUS ATLIEKANTYS ASMENYSIR PASIRENGIMAS
PIRIMO PROCEDURU VYKDYMUI

20. Pirkimo procedDr4 vykdo Savivaldybes kontrolieriaus isakymu, vadovaujantis VieSqjq
pirkimq istatymo 19 straipsniu, sudaryta komisija arba pirkimq organizatorius. Tuo padiu metu
atliekamoms kelioms pirkimo procedlroms gali b[ti sudaromos kelios Komisijos arba paskirti keli
pirkimq organizaloriai arba sudaromos kelios Komisijos.

21. Komisija vykdo pirkimo procedlr4, kai:
2l .1 . prekiq ir paslaugq verte didesne kaip 8 000 eurq be PVM;
21.2. darbq verte didesne kaip l4 000 eurq be PVM.
22. Pirkimq organizatorius ir Komisija yra atskaitingi Perkandiajai organizacijai ir vykdo tik

raSy.tines jos uZduotis bei ipareigojimus,
23. Savivaldybes kontrolierius turi teisg priimti sprendim4 pavesti maZos vertes pirkimq

vykdyti komisijai neatsiZvelgdamas i ApraSo 21 punkte nustatytas aplinkybes.
24. Perkandioji organizacija, siekdama uZkirsti keli4 pirkimuose kylantiems interesq

konfliktams, kaip jie apibreZiami VieSqjq pirkimq istatymo 21 straipsnio 1 dalyje, reikalauja, kad
Perkandiosios organizacijos valstybes tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutarti,
dalyvaujantys pirkimo procedDroje ar galintys daryti itakq jos rezultatams, pirkimo procedDrose

dalyvautq ar su pirkimu susijusius sprendimus priimtq, tik prieS tai pasiraSg konfidencialumo
pasiZadejim4 ir neSaliSkumo deklaracij4 (1,2 priedai). Analogi5ki reikalavimai taikomi ir pirkimq
organizatoriui. Konfidencialumo pasiZadejimq ir ne5aliSkumo deklaracij4 asmuo pasiraSo, kai yra

paskiriamas atlikti jam numatytas pareigas.

25.MaLos vertes pirkimai atliekami neskelbiamos apklausos b[du.

III. NESKELBIAMA APKLAUSA

26. Yykdant pirkimq neskelbiamos apklausos bUdu, kreipiamasi i vienq ar kelis tiekejus,

prasant pateikti pasiDlymus pagal Perkandiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

27. Neskelbiama apklausa atliekama i,odLiu (telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje,

vertinama internete tiekejq skelbiama informacija apie prekiq, paslaugq ar darbq kain4 ir kitaip)

arba raStu (elektroniniu paStu, pastu, faksu ar kitomis priemonemis):

27.1, jei numatoma pirkimo sutarties verte yra maZesne kaip l0 000 Eur (deSimt tDkstandiq

eurq) (be PVM);
27,2,jei pirkime, apie kuri buvo skelbta, nebuvo gauta parai5kq ar pasillymq arba visos

pateiktos putuiSt ot ar pasiDlym ai yranetinkami, o pirmines pirkimo s4lygos i5 esmes nekeidiamos;' 
27,3. kai del ivykiq, kuriq Perkandioji organizacija negalejo i5 anksto numatyti, butina ypad

skubiai isigyti prekiq, paslaugq ar darbq. Aplinkybes, kuriomis grindLiama ypatinga skuba, negali

priklausyti nuo Perkandiosios organizacijos;^ 
27.4. jeigu prekes patiekii, paslaugas suteikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekejas del

vienos i5 Siq prieZasdiq:

27.4.1, pirkimo tikslas yra sukurli arba isigyti unikalq meno klrini ar menini atlikim4;

, Viesqlq pirkimq ir pirkirnq araskaitq rengimo ir teikimo tvarkos apraSas, patvirtintas Vie5qjq pirkimq tarnybos

direkroriaus 2017 n. bir1elio 6 d. jsakymu Nr. lS-80,,De1 VieSqjq pirkimq ir pirkimq ataskaitq rengimo ir teikimo

tvarkos apra5o, vie5qjq pirkimq ir pirkimq ataskaitq forrnq patvirtinimo".



27 .4.2. konkurencijos ndra del techniniq prieZasdiq;
27 '4,3. del iSimtiniq teisiq, iskaitant intelektines nuosavybes teises, apsaugos.
Sio punkto 27. 4.2 ir 27 '4,'a papunkdiai gali b[ti taikomi tik tuo atveju, kai nera pagristos

alternatyvos ar pakaitalo ir konkurencijos nebuvimas ndra sukurtas perkan3iosios organizacijos,
dirbtinai sugrieZtinus pirkimo reikalavimus;

27 '6, kai ypad palankiomis s4lygomis perkama is tiekejo, kuris yra likviduojamas,
restruktlrizuojamas, bankrutuojantis, bankrutavgs ar su kreditoriais sudargs iaikos sutarti arba
tiekejo atZvilgiu taikomos panaSios procedDros pagal Salies, kurioje jis registruotas, teisds aktus;

27 '7, kai iS to paties tiekejo perkamos naujos paslaugos ai AarUai,-panaSDs i tuos, kurie buvo
pirkti pagal pirming pirkimo sutafti, kai yra visos sios s4lygos kartu:

27.7.1. visi nauji pirkima projektui, del kurio buvo sudary4a pirmine
pirkimo sutartis, vykdyti, o pagr o numatyta galimq papildomq pastaugq ar
darbq pirkimo apimtis ir s4lygos, arna pupildomai;

27.7.2. pirmine pirkimo sutartis buvo sudary,ta paskelbus apie pirkim4 Siame ApraSe
nustatyta tvarka, skelbime nurodZius apie galimybg pirkti papildomai ir atsiZvelgus i papildomq
pirkimq vertg;

27'7.3' nauji pirkimai atliekami nuo pirmines pirkimo sutarties sudarymo momento praejus
ne ilgesniam kaip 3 metq laikotarpiui;

27.8. jei perkamos prekes ir paslaugos naudojant reprezentacinems iSlaidoms skirtas lesas:
27.9. jei perkami muziejq eksponatai, archyvq ir bibliotekq dokumentai, prenumeruojami

laikraSdiai ir Zurnalai;
27.10.jei perkamos prekes i5 valstybes rezervo;
27 ,ll. jei perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenq

(informacinemis) bazemis;
27.12. jei perkamos teisejq, prokurorq,

organizacijos valstybes tarnautojq ir (arba) pagal
konferencij q paslaugos;

27'13. jei perkamos ekspertq komisijq, komitetq, tarybq nariq, taip pat jq pasitelkiamq
ekspertq, valstybes institucijq kontroles veiklai reikalingq ekspertq teikiamos nematerialaus
pobDdZio (intelektines) paslaugos;

27,14. jei perkamos keleiviq perveZimo, nakvynes ir kitos su tarnybine komandiruote
susijusios paslaugos, kaijos isigyjamos is tiesioginio paslaugos teikejo.

28. Neskelbiama apklausa turi buti vykdoma CVP IS priemonemis Siais atvejais:
28.1. jei pirkime, apie kuri buvo skelbta, nebuvo gauta paraiSkq ar pasiulymq arba visos

pateiktos paraiSkos ar pasiDlymai yra netinkami, o pirmines pirkimo s4lygos iS esmes nekeidiamos;
28.2. kai paslaugos perkamos po projekto konkurso, apie kuri buvo skelbta CVp IS, jeigu

pirkimo sutartis sudaroma pagal projekto konkurse nustatytas taisykles ir perkama iS projekio
konkurso laimetojo arba vieno i5 jq. Pastaruoju atveju i apklaus4 kviediami visi laimetojai.

29. Pirkimo dokumentai rengiamijei pirkime, apie kuri buvo skelbta, nebuvo gauta paraiskq
ar pasi[lymq arba visos pateiktos paraiSkos ar pasiulymai yra netinkami, o pirmines pirkimo
s4lygos iS esmes nekeidiamos.

30. Kitais atvejais pirkimo dokumentai gali b[ti nerengiami, o jei nusprendZiamajuos rengti,
jq reikalavimai nustatomi Perkandiosios organizacijos nuoZi[ra,

profesines karo tarnybos kariq, Perkaniiosios
darbo sutartj dirbandiq darbuotojq mokymo ir



31, Pirkimo dokumentai turi b[ti tikslus, ai5k[s, be dviprasmybiq, kad tiekejai galetq
pateikti pasiDlymus, o Perkandioji organizacija nupirkti tai, ko reikia,

pat |, il|,,',|lTas 
PasiDlYmq

patnevyktitokiuatveju
ar r organizacijos poreikius ir

mtina.
34' Perkandioji organizacija gali nevertinti viso tiekejo pasiulymo, jeigu patikrinusi jo dali

nustato' kad pasiulymas, vadovaujantis jam nustatytais reikalavimais, turi buti atmetamas.
35. Jei buvo numatyta, kad pirkimo metu bus deramasi- vykdomos derybos.
36. Sprendimo del laimeto.io priemimas:
36' l. laimeto.iu gali buti pasirenkamas tik toks tiekejas, kurio pasiDlymas atitinka

Perkandiosios organizaci.ios poreikius (iei buvo rengiami pirkimo dokumental - julse nustatytus
reikalavimus) ir tiekejo siDloma kaina nera per didele ir perkandiaj ai organizacijai nlpriimtina;

36.2. jei buvo apklausti keli tiekejai, laimetoju iSrenkamas tas, kurio pasiulymas geriausiai
tenkina Perkandiosios organizacijos poreikius (ei buvo rengiami pirkimo dokumentui - luor.
nustatytus reikalavimus) ir tiekejo siDloma kaina nera per didele ir perkandiajai organi iacijai
nepriimtina;

36.3. suinteresuotieji dalyviai ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priemimo
raStu informuojami apie procedlros rezultatus, vadovaujantis VieSqjq pirkimq jstaiymo 58
straipsnio I dalies reikalavimais, isskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma LodLiu;

36.4, su tiekeju, kurio pasi[lymas nustatytas laimejEs, sudaroma pirkimo ar preliminarioji
sutartis.

VI. PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS

37. Sudaromo.ie pirkimo sutartyje turi buti nustatomas ne ilgesnis kaip 3 metU nuo sutarties
sudarymo prekiq tiekimo, paslaugq tcikinio, darbq atlikimo laikotarpis, iSskyrus pagristus atvejus,
kai, atsiZvelgiant i perkamo objekto ypatybes ir siekiant racionalaus le5q panaudojimo, b[tina Sj

laikotarpipailginti. Ilgesnis prekiq tiekimo, paslaugq teikimo, darbq atlikimo laikotarpis nustatomas
vadovaujantis viesqjq pirkimq istatymo 86 straipsnio 5 dalies nuostatomis.

38. Preliminarioji sutartis negali buti sudaryta ilgesniam kaip 4 metq laikotarpiui, iSskyrus
pagristus, su pirkimo objektu susijusius atvejus, kurie nurodomi skelbime apie pirkim4 arba
kvietime tiekejams. Pirkimo sutarlis preliminariosios sutarties pagrindu gali bDti sudaryta ne veliau
kaip iki preliminariosios sutarties galiojimo termino pabaigos, tadiau pati pirkimo sutarlis gali
galioti ir ilgiau.

39. Sutartis sudaroma raitu.ZodLiu ji gali bDti sudaromatik tada, kai pirkimo sutarties verte
yra maZesne kaip 3 000 Eur (trys tukstandiai eurq) (be PVM).

40, Laimejusio tiekejo pasillymas, sudaryta pirkimo sutartis, preliminarioji sutartis ir Siq
sutardiq pakeitimai, iSskyrus informacij4, kurios atskleidimas prieStarautq informacijos ir duomenq
apsaug4 reguliuojantiems teises aktams arba visuomenes interesams, paZeistq teisetus konkretaus
tiekejo komercinius interesus arba turetq neigiamq poveikj tiekejq konkurencijai, ne veliau kaip per
15 dienq nuo pirkimo sutarties arpreliminariosios sutarties sudarymo ar jq pakeitimo, bet-ne veliau
kaip iki pirmojo mokejimo pagal ji pradZios VieSqjq pirkimq tarnybos nustatyta tvarka' turi bDti
paskelbti CVP IS.

'lnformacijos vieSinimo Centrineje vieSqjq pirkimq informacineje sistemoje tvarkos apraSas, patvirlintas Viesqlq
pirkimq tarnybos direktoriaus 20lr'7 n. birZelio l9 d. jsakyrnu Nr. lS-91 ,,Del lnformacijos vieSinimo Centrineje vie5qjq
pirki m q i n formac i nej e s i stemoj e tvarkos apraSo patv i rti n i mo".



41. Sio Apra5o 40 punkte nustaty.tas reikalavimas netaikomas pirkimams, kai pasiulymas
pateikiamas ZodZiu arba pirkimo sutartis sudaroma Lod1iu, taip pat pirkimams, atiiekamiems
neskelbiamos apklausos budu Sio ApraSo 27 .4.2 ir 27 .4.3 papunkdiuose, ir 27 ,10, 27,ll
papunkdiuose nustaty'tais atvejais, .ieigu jg metu laimejusiu tiekeju nustatomas fizinis asmuo, esant
Sio ApraSo 27 '4.1 papunkdio nustatytai s4lygai, taip pat laimejusio tiekejo pasi[lymo, pirkimo
sutarties ar preliminariosios sutarlies dalims, kai nera techniniq galimybirl tot<iu bUdu paskelbti
informacijos. Tokiu atveju Perkandioji organizacija turi sudaryti 

-galimybg 
susipaZinti su

nepaskelbtomis laimejusio tiekejo pasiDlymo, pirkimo sutarties ar preliminariosios sutartils dalimis.
42. Kai pirkimo sutartis sudaroma rastu, joje turi bflti nurodoma:
42'1, perkamos prekes, paslaugos ar darbai, preliminarus, o jeigu imanoma - tikslus jq

kiekis (apimtis);
42.2. kainodaros tai sykl es;
42.3. mokejimo tvarka. Mokejimo laikotarpiai turi atitikti Lietuvos Respublikos mokejimq,

atliekamq pagal komercines sutartis, velavimo prevencijos istatymo 5 straipsnyje nustatytus
reikalavimus;

42.4, sularties prievoliq ivykdymo terminai;
42.5. sutarties perZi[ros s4lygos ar pasirinkimo galimybes, jeigu tai numatoma;
42.6. subtiekejai, jeigu vykdant pirkimo sutartijie pasitelkiami, ir jq keitimo tvarka;
42.7. informacija, kad jeigu tiekejo kvalifikacija del teises verstis atitinkama veikla nebuvo

tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi. tiekejas perkandiaj ai organizacijai isipareigoja, kad
pirkimo sutartj vykdys tik toki4 teisg turintys asmenys,

Kita informacija, nurodyta Viesqjq pirkimq istatymo 87 straipsnyje, pirkimo sutartyje
pateikiama pagal poreiki, atsiZvelgiant i pirkimo objekto specifik4.

43. PasiraSant ar nutraukiant pirkimo sutarti, preliminariqj4 sutarti, vykdant ir keidiant
pirkimo sutarti, Perkandiosios organizacijos ir tiekejo bendravimas bei keitimasis informacija gali
vykti ne CVP IS priemonemis. Vykdant pirkimo sutarti, pridetines vertes mokesdio s4skaitos
fakturos, s4skaitos fakturos, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansines s4skaitos turi buti
teikiami naudojantis infbrmacines sistemos ,,E, s4skaita" priemonemis, iSskyrus VieSqjq pirkimq
istatymo 22 straipsnio l2 dalyje nustatytus atvejus ir kai pirkimo sutartis sudaroma LodLiu.

44, Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis keidiama vadovaujantis VieSqjq pirkimq
istatymo 89 straipsnio nuostatomis.

VII. GINCU NAGRINEJIMAS

45. Gindq nagrinejimas, Zalos atlyginimas, pirkimo sutarties pripaZinimas negaliojandia,
alternatyvios sankcijos reglamentuojamos VieSqjq pirkimq istatymo VII skyriaus nuostatomis.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

46. Pasikeitus Apra5e nurodytq norminiq teises aktq nuostatoms, jiems netekus galios arba

isigaliojus naujiems norminiams teises aktams, kurie kitaip reguliuoja Apra5e aptariamus aspektus,
ApraSu vadovaujamasi tiek, kiek jis neprieStarauja norminiams teisds aktams.

PRIDEDAMA:
1 priedas. NeSaliSkumo deklaracijos forma.

2 priedas. Konfidencialumo pasiZadejimo forma.



Klai pedos miesto savivaldybes
Kontroles ir audito tarnybos
MaZos vertes pirkimq tvarkos apraSo
I oriedas

( perkand iosios organ i zacijos arba perkand i oj o su bj ekto pavad i n i mas)

(asmens vardas ir pavarde)

NBS,q. LTSxUMo DEKLARAcIJA

tTl. d. Nr.

(v ie tov€ s pavadinimas)

BDdamas , pasiZadu:
(vieiajame pirkime ar pirkime atliekam4 pareig4 pavadinimas)

l. Objektyviai, dalykiSkai. be iSankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visq tiekejq lygiateisiskumo,
nediskriminavirro, proporcingumo, abipusio pripaZinirno ir skaidrurno principais, atlikti man pavestas pareigas
(uZduotis),
2. Nedelsdarras raStut praneSti Klaipedos rniesto savivaldybes tarnybos kontrolieriui (toliau - pirkimo vykdytojas)
ar jo igaliotajam atstovui apie galim4 vie5qjq ir privadiq interesq konflikt4, paaiSkejus bent vienai i5 5iq
aplinkybiq:
2.1. pirkimo procedlrose kaip tiekejas dalyvauja asmLro, susijgs su manimi santuokos, artimos giminystes ar
svainystes ry5iais, arba jLrridinis asmuo, kuriam vadovaLrja toks asmuo;
2.2.a3 arba asmuo, susijgs su manimisantuokos, artimos giminystes ar svainystds ry5iais:
2.2.l.esu (yra) pirkimo procedr.irose dalyvaujandio juridinio asmens valdymo organLl narys;
2.2.2.turiu(-i) pirkirno proceduirose dalyvaujancio juridinio asrrens jstatinio kapitalo dalj arba tuninj jna54 jame;
2.2.3. gaunu(-a) i5 pirkirno proced[rose dalyvaujandio jLrridinio asmens bet kokios ruSies pajamq;
2,3. del bet kokiq kitq aplinkybiq negaliu laikytis I punkte nustatytll principq.
3. Man iSaiSkinta, kad:
3.1. asmenys, susijg su manimi santuokos, artimos giminystes ar svainystds ry5iais, yra: sutuoktinis, seneliai, tdvai
(iteviai), vaikai (ivaikiai), jq sutuoktiniai, vaikaidiai, broliai, seserys ir jq vaikai, taip pat sutuoktinio tevai, broliai,
seserys irjq vaikai;
3,2. pirkimo vykdytojui gavus pagristos informacijos apie tai, kad galiu briti patekgs j intereso konflikto situacij4
ir nenusi5alinaLr nuo su atitinkamu pirkirnu sLrsijusiq sprendimq priemimo, pirkimo vykdytojo vadovas ar jo
jgaliotasis atstovas sustabdo mano dalyvavim4 su atitinkarnu pirkirnu susijusiq sprendimq priemimo procese ar jo
stebejime ir atlieka mano su pirkimu susijusios veiklos patikrinim4. Pirkimo vykdytojas, nustatgs, kad patekau i
interesq konflikto situacij4, pa5alina mane i5 su atitinkamu pirkimu susijusiq sprendimq priemimo proceso ar jo
stebejimo. Jei nustatoma, kad j interesq konflikto situacij4 patekau atlikdamas stebetojo funkcijas, pirkimo
vykdytojas apie mano atZvilgiu priimt4 sprendimq informr,roja instituci.lq ar istaig4, igaliojusi4 mane stebdtojo
teisemis dalyvauti vie5ojo pirkinro komisijos posedZiuose;

3.3. turiLr uZpildyti privadiq interesq deklaraci.jq, kaip tai numato Lietuvos Respublikos vieSLljq ir privadiq interesq

derin i mo valstybi neje tarnyboje jstatyrnas. *

* Sis reikalavimas taikomas vie5ojo pirkirno komisijos nariams, asmenims, Klaipedos miesto savivaldybes

tarnybos kontrolieriaus paskirliems atlikti supaprastintus vie5uosius pirkimus, ir vie5qjq pirkimq procedDrose

dalyvaujantiems ekspeftams nuo 2018 m, sausio I d.

(pareigos) (paraias) (vardas ir pavardd)



Klaipedos miesto savivaldybes
kontroles ir audito tarnybos
MaZos vertes pirkimq tvarkos apra5o
2 priedas

(perkandiosios organizacij os arba perkandiojo subj ekto pavadinimas)

(asmens vardas ir pavarde)

KONFIDENCIALUMO PASIZADEJIMAS

20 m. d. Nr.

(v i e t ov d s p av ad inimas)

PasiZadu saugoti ir tik istatymq ar kitq teises aktq nustatytais tikslais ir tvarka naudoti
konfidenciali4 informacij4, kutri man taps Zinoma dirbant,

, man patiketus dokumentus,
(vieiajame pirkime ar pirkime atliekamq pareigtl pavadinimas)
kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu budu, kad tretieji asmenys neturetq galimybes

su jais susipaZinti ar pasinaudoti.
Man i5ai5kinta, kad konfidencialiq informacij4 sudaro pirkimo procedlrose dalyvavusiq tiekejq
kvalifikaciniai duomenys, kiekvieno pasiulymo turinys, informacija, susijusi su atliktomis pirkimo
procedDromis, jeigu jos atskleidimas priestarauja istatymams, daro nuostoliq teisetiems Saliq

komerciniams interesams arba trukdo uZtikrinti s4Zining4 konkurencij 4.
Esu ispetas,,kadpaLeidgs 5i pasiZadejim4, turesiu atlyginti Klaipedos miesto savivaldybes kontroles

ir audito tamybai ir tiekejams padarytus nuostolius.

(pareigos) (paraSas) (vardas ir pavardd)


