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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Jonavos krašto muziejaus (toliau – Muziejaus) supaprastint  vieš j  pirkim  
taisykl s (toliau – Taisykl s) nustato Muziejaus vykdom  preki , paslaug  ir darb  supaprastint  
vieš j  pirkim  (toliau – pirkimai) b dus ir j  proced r  atlikimo tvarką, pirkimo dokument  
rengimo ir teikimo tiek jams reikalavimus, ginč  nagrin jimo proced ras. 

2. Taisykl s parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieš j  pirkim  įstatymu 
(toliau – Vieš j  pirkim  įstatymas) ir kitais pirkimus reglamentuojančiais teis s aktais. 

3. Atlikdamas supaprastintus pirkimus Muziejus vadovaujasi Vieš j  pirkim  
įstatymu, šiomis Taisykl mis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – CK), ir kitais 

teis s aktais. 
4. Supaprastinti pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, 

skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo princip , konfidencialumo ir nešališkumo 
reikalavim . 

5. Supaprastinto pirkimo pradžią, pabaigą, pirkimo proced r  nutraukimą 
reglamentuoja Vieš j  pirkim  įstatymo 7 straipsnis. Muziejus bet kuriuo metu iki pirkimo 

sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo proced ras, jeigu atsirado aplinkybi , kuri  
nebuvo galima numatyti. 

6. Pirkimams atlikti Muziejaus direktorius paskiria pirkim  organizatori  arba viešojo 
pirkimo komisiją.  

 

 



7. Taisykl se naudojamos sąvokos: 
7.1. apklausa – supaprastinto pirkimo b das, kai perkančioji organizacija raštu arba 

žodžiu kviečia tiek jus pateikti pasi lymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš, pagal 
keliamus reikalavimus ir nustatytą pasi lymo vertinimo kriterij , tinkamiausią pasi lymą 
pateikusio dalyvio;  

7.2. kvalifikacijos patikrinimas – proced ra, kurios metu tikrinama, ar tiek jai atitinka 
pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;  

7.3. numatomo pirkimo vert  (toliau – pirkimo vert ) – perkančiosios organizacijos 
numatomos sudaryti pirkimo sutarties vert , skaičiuojama imant visą mok tiną sumą be 
prid tin s vert s mokesčio, įskaitant visas sutarties pasirinkimo ir atnaujinimo galimybes. 
Pirkimo vert  skaičiuojama pirkimo pradžiai, atsižvelgiant į visas to paties tipo preki  ar 
paslaug  arba tam pačiam objektui skirtas darb  pirkimo sutarči  vertes; 

7.4. pirkim  organizatorius – perkančiosios organizacijos vadovo paskirtas valstyb s 
tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuris perkančiosios organizacijos 
nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka mažos vert s pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti 
nesudaroma Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija);  

7.5. supaprastintas atviras konkursas – supaprastinto pirkimo b das, kai kiekvienas 

suinteresuotas tiek jas gali pateikti pasi lymą;  
7.6. supaprastintas ribotas konkursas – supaprastinto pirkimo b das, kai paraiškas 

dalyvauti konkurse gali pateikti visi norintys konkurse dalyvauti tiek jai, o pasi lymus 
konkursui – tik perkančiosios organizacijos pakviesti kandidatai;  

7.7. supaprastintos skelbiamos derybos – supaprastinto pirkimo b das, kai paraiškas 
dalyvauti derybose gali pateikti visi tiek jai, o perkančioji organizacija konsultuojasi su visais ar 
atrinktais kandidatais ir su vienu ar keliais iš j  derasi d l pirkimo sutarties sąlyg ;  

8. Taisykl se vartojamos kitos sąvokos nustatytos Vieš j  pirkim  įstatyme.  
 

II. SUPAPRASTINT  PIRKIM  B DAI 

 

9. Supaprastinti pirkimai, išskyrus mažos vert s pirkimus, atliekami šiais b dais: 
9.1. supaprastinto atviro konkurso; 

9.2. supaprastinto riboto konkurso; 

9.3. apklausos. 

10. Mažos vert s pirkimai atliekami šiais b dais: 
10.1. mažos vert s pirkimo raštu; 
10.2. mažos vert s pirkimo žodžiu. 
11. Pirkimai vykdomi naudojantis viešosios įstaigos CPO LT, atliekančios centrin s 

perkančiosios organizacijos funkcijas, elektroniniu katalogu CPO.lt™ (toliau – elektroninis 

katalogas), kai elektroniniame kataloge si lomos prek s, paslaugos ar darbai atitinka Muziejaus 
poreikius ir Muziejus negali pirkim  atlikti efektyvesniu  b du racionaliai naudodama tam 

skirtas l šas. Muziejus, nusprendęs nepirkti si lom  preki , paslaug  ar darb  per elektroninį 
katalogą, o pirkti prekes, paslaugas ar darbus pati,  privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti 
elektroniniame kataloge si lom  preki , paslaug  ar darb  pirkimo ir saugoti tai patvirtinantį 
dokumentą kartu su kitais pirkimo dokumentais. 

12. Pirkimas supaprastinto atviro, supaprastinto riboto konkurso, mažos vert s pirkimo 
raštu b du, apie jį skelbiant, gali b ti atliktas visais atvejais. 

13. Pirkimas apklausos b du gali b ti vykdomas, esant bent vienai iš ši  sąlyg : 
13.1. pirkimas, apie kurį buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta tiek j  paraišk  ar 

pasi lym ; 
13.2. atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, visi gauti pasi lymai neatitiko pirkimo 

dokument  reikalavim  arba buvo pasi lytos per didel s, Muziejui nepriimtinos kainos, o 
pirkimo sąlygos iš esm s nekeičiamos ir į apklausą kviečiami visi pasi lymus pateikę tiek jai, 
atitinkantys Muziejaus nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus; 



13.3. d l įvyki , kuri  Muziejus negal jo iš anksto numatyti, b tina skubiai įsigyti 
reikaling  preki , paslaug  ar darb . Aplinkyb s, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali 
priklausyti nuo Muziejaus; 

13.4. d l technini  priežasči  ar d l objektyvi  aplinkybi , patent , kit  intelektin s 
nuosavyb s teisi  ar kit  išimtini  teisi  apsaugos tik konkretus tiek jas gali patiekti reikalingas 
prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai n ra jokios kitos alternatyvos; 

13.5. kai Muziejus pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš tam tikro tiek jo pirko preki  arba 
paslaug  ir nustat , kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu poži riu derinant su jau 
turimomis prek mis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyv s, iš 
esm s nesikeičia preki  ar paslaug  kainos ir kitos sąlygos, o alternatyv s pirkimai d l techninio 
nesuderinamumo su ankstesniaisiais b t  nepriimtini, nes Muziejui įsigijus skirting  technini  
charakteristik  preki  ar paslaug , ji negal t  naudotis anksčiau pirktomis prek mis ar 
paslaugomis ar patirt  dideli  nuostoli . Jeigu papildomai perkam  preki  ar paslaug  kaina 
viršija 30 procent  ankstesn s pirkim  kainos, turi b ti atliekama ekspertiz  d l papildomai 
perkam  preki  ar paslaug  technini  charakteristik  suderinamumo; 

13.6. prek s ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacin ms išlaidoms skirtas 
l šas; 

13.7. perkamos preki  biržoje kotiruojamos prek s; 
13.8. perkami bibliotekiniai dokumentai, prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai; 
13.9. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojanči , likviduojam  ar 

restrukt rizuojam  kio subjekt ; 
13.10. prek s perkamos iš valstyb s rezervo; 
13.11. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomen  

(informacin mis) baz mis; 
13.12. perkamos Muziejaus valstyb s tarnautoj  ir (ar) pagal darbo sutartį dirbanči  

darbuotoj  mokymo paslaugos; 

13.13. perkamos ekspert , komisij , komitet , taryb , kuri  sudarymo tvarką nustato 
Lietuvos Respublikos įstatymai, nari  teikiamos nematerialaus pob džio (intelektin s) 
paslaugos; 

13.14. d l aplinkybi , kuri  nebuvo galima numatyti, paaišk ja, kad reikia papildom  
darb  arba paslaug , neįrašyt  į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kuri  negalima užbaigti 
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 vis  kit  papildomai sudaryt  pirkimo 
sutarči  kaina neturi viršyti 30 procent  pradin s pirkimo sutarties kainos; 

13.15. perkant iš esamo tiek jo naujas paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti 
pagal ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji pirkimo sutartis buvo sudaryta 

skelbiant apie pirkimą ir kurį skelbiant buvo atsižvelgta į toki  papildom  pirkim  vertę, 
galimyb  pirkti papildomai buvo nurodyta pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tam 
pačiam projektui vykdyti. Papildom  pirkim  metu sudarom  pirkimo sutarči  trukm  negali 
b ti ilgesn  kaip 3 metai skaičiuojant nuo pradin s pirkimo sutarties sudarymo momento; 

14. Mažos vert s pirkimas raštu, neskelbiant viešai ir apklausiant vieną tiek ją, gali 
b ti vykdomas, kai: 

14.1. preliminariai pirkimo sutarties vertei neviršijant 3 000 eur  be PVM; 
14.2. d l įvyki , kuri  Muziejus negal jo iš anksto numatyti, b tina skubiai įsigyti 

reikaling  preki , paslaug  ar darb . Aplinkyb s, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali 
priklausyti nuo Muziejaus; 

14.3. d l technini  priežasči  ar d l objektyvi  aplinkybi , patent , kit  intelektin s 
nuosavyb s teisi  ar kit  išimtini  teisi  apsaugos tik konkretus tiek jas gali patiekti reikalingas 
prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai n ra jokios kitos alternatyvos; 

 

 



14.4. kai Muziejus pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš tam tikro tiek jo pirko preki  arba 
paslaug  ir nustat , kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu poži riu derinant su jau 
turimomis prek mis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyv s, iš 
esm s nesikeičia preki  ar paslaug  kainos ir kitos sąlygos, o alternatyv s pirkimai d l techninio 
nesuderinamumo su ankstesniaisiais b t  nepriimtini, nes Muziejui įsigijus skirting  technini  
charakteristik  preki  ar paslaug , ji negal t  naudotis anksčiau pirktomis prek mis ar 
paslaugomis ar patirt  dideli  nuostoli . Jeigu papildomai perkam  preki  ar paslaug  kaina 
viršija 30 procent  ankstesn s pirkim  kainos, turi b ti atliekama ekspertiz  d l papildomai 
perkam  preki  ar paslaug  technini  charakteristik  suderinamumo; 

14.5. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojanči , likviduojam  ar 
restrukt rizuojam  kio subjekt ; 

14.6. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomen  
(informacin mis) baz mis; 

14.7. perkamos ekspert  komisij , komitet , taryb , kuri  sudarymo tvarką nustato 
Lietuvos Respublikos įstatymai, nari  teikiamos nematerialaus pob džio (intelektin s) 
paslaugos; 

14.8. d l aplinkybi , kuri  nebuvo galima numatyti, paaišk ja, kad reikia papildom  
darb  arba paslaug , neįrašyt  į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kuri  negalima užbaigti 
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 vis  kit  papildomai sudaryt  pirkimo 

sutarči  kaina neturi viršyti 30 procent  pradin s pirkimo sutarties kainos; 
14.9. perkant iš esamo tiek jo naujas paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti 

pagal ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji pirkimo sutartis buvo sudaryta 
skelbiant apie pirkimą ir kurį skelbiant buvo atsižvelgta į toki  papildom  pirkim  vertę, 
galimyb  pirkti papildomai buvo nurodyta pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tam 
pačiam projektui vykdyti. Papildom  pirkim  metu sudarom  pirkimo sutarči  trukm  negali 
b ti ilgesn  kaip 3 metai skaičiuojant nuo pradin s pirkimo sutarties sudarymo momento; 

15. Preliminariai pirkimo sutarties vertei perkant prekes ar paslaugas neviršijant 58 000 
eur  be PVM, perkant darbus neviršijant 145 000 eur  be PVM, galima vykdyti mažos vert s 
pirkimą raštu, neskelbiant viešai, apklausiant ne mažiau nei tris tiek jus. Mažesnį tiek j  skaiči  
galima apklausti tokiu atveju, jeigu n ra žinoma trij  tiek j , teikianči  analogiškas paslaugas, 
darbus ar prekes arba esant Taisykli  15 ir 18 punkte numatytiems atvejams. 

16. Pirkimas mažos vert s pirkimo raštu b du, apie jį skelbiant, gali b ti atliktas visais 
atvejais. 

17. Mažos vert s pirkimas žodžiu, apklausiant vieną tiek ją, gali b ti vykdomas, kai: 
17.1. preliminari pirkimo sutarties vert  neviršija 3 000 eur  be PVM; 
17.2. d l įvyki , kuri  Muziejus negal jo iš anksto numatyti, b tina skubiai įsigyti 

reikaling  preki , paslaug  ar darb . Aplinkyb s, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali 
priklausyti nuo Muziejaus. 

18. Esant taisykli  15 ir 17 punkte numatytiems atvejams, galima apklausti tris ir 

daugiau tiek j . 
 

 

III. SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS 

 

19. Muziejus supaprastintą atvirą konkursą vykdo etapais: Vieš j  pirkim  įstatymo ir 
Taisykl se nustatyta tvarka skelbia apie pirkimą ir, vadovaudamasi pirkimo dokumentuose 

nustatytomis sąlygomis, nagrin ja, vertina ir palygina tiek j  pateiktus pasi lymus. 
Supaprastintame atvirame konkurse derybos tarp Muziejaus ir tiek j  draudžiamos. 

20. Vykdant supaprastintą atvirą konkursą, dalyvi  skaičius neribojamas. 

 



21. Muziejaus nustatytas pasi lym  pateikimo terminas turi b ti proporcingas pirkimo 
objektui ir protingas, kad r pestingas ir atidus tiek jas gal t  išnagrin ti pirkimo dokumentus ir 
parengti bei pateikti pasi lymą. Pasi lym  pateikimo terminas negali b ti trumpesnis kaip 7 

darbo dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo CVP IS, kai vykdomas preki , paslaug  ar 
darb  pirkimas. 

22. Jei supaprastinto atviro konkurso metu bus vykdomas elektroninis aukcionas, apie 

tai nurodoma skelbime apie supaprastintą pirkimą. 
 

IV. SUPAPRASTINTAS RIBOTAS KONKURSAS 

 

23. Muziejus supaprastintą ribotą konkursą vykdo etapais: 
23.1. Vieš j  pirkim  įstatyme ir Taisykl se nustatyta tvarka skelbia apie pirkimą ir, 

remdamasi paskelbtais kvalifikacijos kriterijais, atrenka tuos kandidatus, kurie bus kviečiami 
pateikti pasi lymus; 

23.2. vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, nagrin ja, vertina 
ir palygina pakviest  dalyvi  pateiktus pasi lymus. 

24. Supaprastintame ribotame konkurse derybos tarp Muziejaus ir tiek j  draudžiamos. 
25. Paraišk  dalyvauti pirkime pateikimo terminas turi b ti proporcingas pirkimo 

dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir protingas, kad r pestingas ir atidus 
tiek jas gal t  išnagrin ti pirkimo dokumentus bei parengti ir pateikti paraišką bei negali b ti 

trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo CVP IS. Pasi lym  
pateikimo terminas turi b ti proporcingas pirkimo objektui ir protingas, kad r pestingas ir atidus 
tiek jas gal t  išnagrin ti pirkimo dokumentus ir parengti bei pateikti pasi lymą. Pasi lym  
pateikimo terminas negali b ti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo kvietimo pateikti pasi lymus 
išsiuntimo tiek jams dienos, kai vykdomas preki , paslaug  ar darb  pirkimas. 

26. Muziejus skelbime apie supaprastintą pirkimą nustato, kiek mažiausiai kandidat  
bus pakviesta pateikti pasi lymus ir kokie yra kandidat  kvalifikacin s atrankos kriterijai ir 
tvarka. Kviečiam  kandidat  skaičius negali b ti mažesnis kaip 3. 

27. Muziejus, nustatydamas atrenkam  kandidat  skaiči , kvalifikacin s atrankos 

kriterijus ir tvarką, privalo laikytis ši  reikalavim : 
27.1. turi b ti užtikrinta reali konkurencija, kvalifikacin s atrankos kriterijai turi b ti 

tiksl s, aišk s ir nediskriminuojantys; 
27.2. kvalifikacin s atrankos kriterijai turi b ti nustatyti Vieš j  pirkim  įstatymo 35–38 

straipsni  pagrindu. 
28. Kvalifikacin  atranka turi b ti atliekama tik iš t  kandidat , kurie atitinka 

Muziejaus nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. 

29. Pateikti pasi lymus turi b ti pakviesta ne mažiau kandidat , negu pirkimo 
dokumentuose nustatytas mažiausias kviečiam  kandidat  skaičius. Jeigu minimalius 
kvalifikacijos reikalavimus atitinka mažiau kandidat , negu nustatytas mažiausias kviečiam  
kandidat  skaičius, Muziejus pateikti pasi lymus kviečia visus kandidatus, kurie atitinka 

keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. 

30. Muziejus negali kviesti dalyvauti supaprastintame ribotame konkurse kit , paraišk  
nepateikusi , tiek j  arba kandidat , kurie neatitinka minimali  kvalifikacijos reikalavim . 

31. Jei supaprastinto riboto konkurso metu bus vykdomas elektroninis aukcionas, apie 

tai nurodoma skelbime apie pirkimą. 
 

V. APKLAUSA 

 

32. Vykdant apklausą, kreipiamasi į tiek jus, prašant pateikti pasi lymus pagal 
Muziejaus nurodytus reikalavimus. Kai apklausa vykdoma po supaprastinto atviro, ar 

supaprastinto riboto konkurso, atmetus visus pasi lymus, kreipiamasi į tiek jus, atitinkančius 
minimalius kvalifikacijos reikalavimus.  



33. Apklausos metu gali b ti deramasi d l tiek jo pasi lymo, kainos. Apie numatomas 
derybas tiek jai turi b ti informuojami kvietimo dalyvauti apklausoje pateikimo metu arba 

siunčiant pranešimą tiek jams dar iki vok  atpl šimo proced ros. Deryb  metu turi b ti 
laikomasi ši  reikalavim : 

33.1. tretiesiems asmenims Muziejus 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; 

33.2. visiems dalyviams turi b ti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos 
galimyb s ir pateikiama vienoda informacija. Teikdamas informaciją Muziejus neturi 

diskriminuoti vien  tiek j  kit  naudai; 
33.3. tiek jai kviečiami der tis pagal pasi lym  pateikimo eiliškumą (pirmas kviečiamas 

anksčiausiai pasi lymą pateikęs tiek jas ir t.t.); 
33.4. deryb  eiga turi b ti įforminta raštu. Deryb  protokolą pasirašo derybose dalyvavę 

Komisijos nariai ar pirkim  organizatorius ir dalyvio, su kuriuo der tasi, vadovas arba įgaliotas 
atstovas. Jei derybos vykdomos laiškais ar elektroniniais laiškais ar laiškais per CVP IS, deryb  
eigos protokolas surašomas tais atvejais, kai deryb  laiškai siunčiami nepasirašyti 
rašytiniu/elektroniniu parašu. Protokole išd stoma deryb  eiga ir deryb  metu pasiekti 
susitarimai. 

34. Pabaigus derybas, Muziejus gali dalyvi  prašyti pakoreguoti ir pateikti 
pakoreguotus kainos ir/ar technini  duomen  (kurie vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio 
pasi lymo vertinimo kriterijus) pasi lymus, kitus pasi lym  dokumentus CVP IS priemon mis 
ar vokuose.  

35. Muziejus, pirkdama apklausos b du, pirkimo dokumentuose pateikia 59 punkte 
numatytą informaciją. Pirkimo dokumentai gali b ti nerengiami, kai apklausa vykdoma po 
supaprastinto atviro, supaprastinto riboto konkurso, atmetus visus pasi lymus. Tuomet kvietime 
nurodoma, kad pirkimo dokumentai bus supaprastinto atviro, supaprastinto riboto konkurso 

dokumentai, su b tinais pataisymais (pvz.: terminai, pasi lym  pateikimo b das, deryb  eiga, 
pasi lym   užtikrinimo dokumentai ir pan.). 

36. Su deryb  metu pasiektais rezultatais supažindinami visi derybose dalyvavę tiek jai 
arba j  atstovai. 

37. Vykdant apklausą pasi lym  dalyvauti pirkime pateikimo terminas turi b ti 
proporcingas pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir protingas, kad 

r pestingas ir atidus tiek jas gal t  išnagrin ti pirkimo dokumentus bei parengti ir pateikti 
paraišką bei negali b ti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo kvietimo išsiuntimo tiek jams 
dienos. 

 

VI. MAŽOS VERT S PIRKIMAS RAŠTU 

 

38. Vykdant mažos vert s pirkimą raštu, kreipiamasi į tiek jus raštu ar skelbimu, 
prašant pateikti pasi lymus pagal Muziejaus nurodytus reikalavimus. 

39. Mažos vert s pirkimo raštu metu gali b ti deramasi d l pasi lymo, kainos. Apie 
numatomas vykdyti derybas turi b ti nurodyta pirkimo dokumentuose. Jei mažos vert s pirkimo 
raštu metu yra deramasi, deryb  metu turi b ti laikomasi ši  reikalavim : 

39.1. tretiesiems asmenims Muziejus 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; 

39.2. visiems dalyviams turi b ti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos 

galimyb s ir pateikiama vienoda informacija; teikdamas informaciją Muziejus neturi 
diskriminuoti vien  tiek j  kit  naudai; 

39.3. tiek jai kviečiami der tis pagal pasi lym  pateikimo eiliškumą (pirmas kviečiamas 
anksčiausiai pasi lymą pateikęs tiek jas ir t.t.); 



39.4. deryb  eiga turi b ti įforminta raštu. Deryb  protokolą pasirašo derybose dalyvavę 
Komisijos nariai ar pirkim  organizatorius ir dalyvio, su kuriuo der tasi, vadovas ar įgaliotas 
atstovas. Jei derybos vykdomos laiškais ar elektroniniais laiškais ar laiškais per CVP IS, deryb  
eigos protokolas surašomas tais atvejais, kai deryb  laiškai siunčiami nepasirašyti 
rašytiniu/elektroniniu parašu. Protokole išd stoma deryb  eiga ir deryb  metu pasiekti 
susitarimai. 

40. Muziejus, taikydamas mažos vert s pirkimo raštu b dą, pirkimo dokumentuose 
pateikia Taisykli  53 punkte (jeigu apie mažos vert s pirkimą raštu yra skelbiama) arba 59 
punkte (jeigu apie mažos vert s pirkimą raštu n ra skelbiama) numatytą informaciją. 

41. Raštu pasi lymus gali b ti prašoma pateikti faksu, elektroniniu paštu, CVP IS 
priemon mis ar vokuose. Muziejus gali nereikalauti, kad pasi lymas b t  pasirašytas arba 
elektroninis pasi lymas b t  pateiktas su saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teis s akt  
reikalavimus. 

42. Pasi lymus prašant pateikti vokuose/elektronin mis priemon mis, į vok  atpl šimo 
proced rą gali b ti kviečiami pasi lymus pateikę tiek jai ar j  įgalioti atstovai. 

43. Vykdant mažos vert s pirkimą raštu ir apie jį viešai skelbiant, pasi lym  dalyvauti 
pirkime pateikimo terminas turi b ti proporcingas pirkimo dokumentuose nustatytiems 

kvalifikacijos reikalavimams ir protingas, kad r pestingas ir atidus tiek jas gal t  išnagrin ti 
pirkimo dokumentus bei parengti ir pateikti paraišką bei negali b ti trumpesnis kaip 7 darbo 
dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo CVP IS.  

44. Vykdant mažos vert s pirkimą raštu ir apie jį viešai neskelbiant, pasi lym  dalyvauti 
pirkime pateikimo terminas turi b ti proporcingas pirkimo dokumentuose nustatytiems 
kvalifikacijos reikalavimams ir protingas, kad r pestingas ir atidus tiek jas gal t  išnagrin ti 
pirkimo dokumentus bei parengti ir pateikti pasi lymą bei negali b ti trumpesnis kaip 3 darbo 
dienos nuo kvietimo pateikti pasi lymą išsiuntimo tiek jams dienos.  

 

 

VII. MAŽOS VERT S PIRKIMAS ŽODŽIU 

 

 

45. Vykdant mažos vert s pirkimą žodžiu, kreipiamasi į tiek jus žodžiu, prašant pateikti 
pasi lymus pagal Muziejaus nurodytus reikalavimus arba įsigyjamos prek s ar paslaugos j  
pardavimo vietoje.  

46. Mažos vert s pirkimo žodžiu rezultatai fiksuojami Tiek j  apklausos pažymoje (1 
priedas). Prieš vykdant mažos vert s pirkimą žodžiu Pirkimo organizatorius Tiek j  apklausos 
pažymoje turi nustatyti pirkimo objekto techninę specifikaciją, pasi lym  vertinimo kriterijus ir 
preki  tiekimo, paslaug  teikimo ar darb  atlikimo pagrindines sąlygas, apie kurias informuos 
apklausiamus tiek jus. Tiek j  apklausos pažyma gali b ti nepildoma įsigyjant prekes ar 
paslaugas j  pardavimo vietoje. Tiek j  apklausos pažyma pildoma, kuomet numatomo pirkimo 
vert  yra didesn  kaip 29 Eur (be prid tin s vert s mokesčio). 

47. Vykdant mažos vert s pirkimą žodžiu turi b ti laikomasi ši  reikalavim : 
47.1. tretiesiems asmenims Muziejus 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, išskyrus tą informaciją, kurią skelbti įpareigoja įstatymas; 
47.2. visiems dalyviams turi b ti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos 

galimyb s ir pateikiama vienoda informacija; teikdamas informaciją Muziejus neturi 
diskriminuoti vien  tiek j  kit  naudai.  

 

 

 

 

 



VIII. SUPAPRASTINT  PIRKIM  PASKELBIMAS, VIEŠINIMAS 

 

       48. Perkančioji organizacija skelbia apie kiekvieną supaprastintą pirkimą, išskyrus 
Taisykl se nustatytus, atsižvelgiant į Vieš j  pirkim  įstatymo 92 straipsnio nuostatas, atvejus. 
Sudariusi pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį d l Vieš j  pirkim  įstatymo 2 pried lio B 
paslaug  sąraše nurodyt  paslaug , kai pirkimo vert  yra ne mažesn , negu yra nustatyta 
tarptautinio pirkimo vert s riba, perkančioji organizacija ne v liau kaip per 48 dienas po pirkimo 
sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo privalo pateikti skelbimą apie sudarytą pirkimo 
ar preliminariąją sutartį Vieš j  pirkim  tarnybai jos nustatyta tvarka. Skelbime turi b ti 
nurodyta, ar perkančioji organizacija sutinka, kad šis skelbimas b t  paskelbtas. Teikiant šį 
skelbimą, vadovaujamasi šio įstatymo 22 straipsnio 6 ir 7 dalyse nustatytais reikalavimais. 
         49. Kai vykdomas supaprastintas pirkimas d l Vieš j  pirkim  įstatymo 2 pried lio B 
paslaug  sąraše nurodyt  paslaug , kai pirkimo vert  yra ne mažesn , negu yra nustatyta 
tarptautinio pirkimo vert s riba, perkančioji organizacija gali paskelbti pranešimą d l 
savanoriško ex ante skaidrumo. Tokiu atveju Vieš j  pirkim  įstatymo 92 straipsnio 8 dalyje 
nurodytas informacinis pranešimas neskelbiamas. 

 

IX. PIRKIMO DOKUMENT  RENGIMAS, PAAIŠKINIMAI, TEIKIMAS 

 

50. Pirkimo dokumentai rengiami lietuvi  kalba. Papildomai pirkimo dokumentai gali 
b ti rengiami ir kitomis kalbomis. 

51. Pirkimo dokumentai turi b ti tiksl s, aišk s, be dviprasmybi , kad tiek jai gal t  
pateikti pasi lymus, o Muziejus nupirkti tai, ko reikia. 

52. Pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai negali dirbtinai riboti tiek j  galimybi  
dalyvauti pirkime ar sudaryti sąlygas dalyvauti tik konkretiems tiek jams. 

53. Vykdant pirkimą supaprastinto atviro, supaprastinto riboto konkurso ar mažos vert s 
pirkimą raštu, apie jį viešai skelbiant, pirkimo dokumentuose pateikiama ši informacija: 

53.1. nuoroda į Taisykles, kuriomis vadovaujantis vykdomas pirkimas (Taisykli   
pavadinimas, patvirtinimo data, vis  pakeitim  paskelbimo datos); 

      53.2. nuoroda į skelbimą; 
     53.3. Muziejaus darbuotoj , dirbanči  pagal darbo sutartį, kurie įgalioti palaikyti ryšį su 

tiek jais, pareigos, vardai, pavard s, el. paštai,  telefon  ir/ar faks  numeriai, taip pat 
informacija, kokiu b du tiek jas gali prašyti paaiškinti, patikslinti pirkimo dokumentus; 

      53.4. pasi lym  ir (ar) paraišk  pateikimo terminas (data, valanda ir minut ) ir vieta; 
      53.5. pasi lym  ir (ar) paraišk  rengimo ir pateikimo b das, reikalavimai; 

           53.6. pasi lymo galiojimo terminas; 
           53.7. preki , paslaug  ar darb  pavadinimas; 
           53.8. preki , paslaug  ar darb  kiekis (apimtis), teiktin  paslaug  pob dis 

           53.9. preki  tiekimo, paslaug  teikimo ar darb  atlikimo terminai; 
           53.10. technin  specifikacija; 
         53.11. informacija, ar pirkimo objektas skirstomas į dalis, kuri  kiekvienai bus sudaroma 

pirkimo sutartis arba preliminarioji sutartis ir ši  dali  apib dinimas; 
 53.12. informacija, ar leidžiama pateikti alternatyvius pasi lymus, jeigu leidžiama – ši  
pasi lym  reikalavimai; 
 53.13. tiek j  kvalifikacijos reikalavimai (jei kvalifikacija tikrinama), tarp j  ir 
reikalavimai atskiriems bendrą paraišką ar pasi lymą pateikiantiems tiek jams (jungtin s veiklos 
partneriams) ir subtiek jams, taip pat dokument  sąrašas ir informacija, kurią turi pateikti 
tiek jai, siekiantys įrodyti, kad j  kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus, ir, kai 

reikalaujama, turi b ti pateikiama pirkimo dokumentuose nurodyt  minimali  kvalifikacini  
reikalavim  atitikties deklaracija; 
          53.14. informacija, kaip turi b ti apskaičiuota ir išreikšta pasi lymuose nurodoma kaina; 

 



 

     53.15. informacija, kad pasi lymai bus vertinami eurais. Jeigu pasi lymuose kainos 
nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos centrinio banko 
skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiut  santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir 

užsienio valiut  santykio Europos centrinis bankas neskelbia, - pagal Lietuvos banko nustatomą 
ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiut  santykį paskutinę pasi lym  pateikimo termino 
dieną; 

53.16. jei numatomas vok  su pasi lymais atpl šimas ar susipažįstama su elektronin mis  
priemon mis pateiktais pasi lymais (toliau – vok  su pasi lymais atpl šimas), vok  su 
pasi lymais atpl šimo ir pasi lym  nagrin jimo proced ros, kur (nurodoma vieta) ir kada 
(nurodoma diena, valanda ir minut ) vyks vok  su pasi lymais atpl šimas; 
     53.17. informacija, ar tiek jams leidžiama dalyvauti vok  su pasi lymais atpl šimo 
proced roje; 
          53.18. pasi lym  vertinimo kriterijai ir sąlygos, kiekvieno j  svarba bendram įvertinimui, 

pasirinkto kriterijaus lyginamasis svoris, vertinimo taisykl s ir proced ros; 
          53.19. Muziejaus si lomoms šalims pasirašyti pirkimo sutarties pagrindin s sąlygos pagal 
Vieš j  pirkim  įstatymo 18 straipsnio 6 dalies reikalavimus arba pirkimo sutarties projektas, 

jeigu jis yra parengtas; 

        53.20. pasi lym  galiojimo užtikrinimo, jei reikalaujama, ir pirkimo sutarties įvykdymo 
užtikrinimo reikalavimai; 
        53.21. jei Muziejus numato reikalavimą, kad kio subjekt  grup , kurios pasi lymas bus 
pripažintas geriausiu, įgyt  tam tikrą teisinę formą – teisin s formos reikalavimai; 
           53.22. b dai, kuriais tiek jai gali prašyti pirkimo dokument  paaiškinim ; 
 53.23. pasi lym  keitimo ir atšaukimo tvarka; 
 53.24. reikalavimas, kad kandidatas ar dalyvis savo pasi lyme nurodyt , kokius 
subrangovus, subtiek jus ar subteik jus jis ketina pasitelkti, taip pat gali b ti reikalaujama, kad 
kandidatas ar dalyvis savo pasi lyme nurodyt , kokiai pirkimo daliai/veiklos sričiai jis ketina 
pasitelkti subrangovus, subtiek jus ar subteik jus. Jeigu darb  pirkimo sutarčiai vykdyti 
pasitelkiami subrangovai, pagrindinius darbus, kuriuos nustato Muziejus, privalo atlikti tiek jas. 
Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiek jo atsakomyb s d l numatomos sudaryti pirkimo 

sutarties įvykdymo; 

 53.25.informacija apie pirkimo sutarties sudarymo atid jimo termino taikymą (jei 
taikomas); 

           53.26. ginč  nagrin jimo tvarka; 
           53.27. Muziejus, pirkdamas prekes, paslaugas ar darbus, pirkimo dokumentuose turi 

nustatyti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus ir (ar) kriterijus 

Lietuvos Respublikos Vyriausyb s ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka (šis 
punktas neprivalomas vykdant supaprastintus neskelbiamus pirkimus, kai pasi lymą pateikti 
kviečiamas vienas tiek jas ir mažos vert s pirkimus). 
           54. Pirkimo dokumentuose papildomai gali b ti nurodyta ši informacija: 
        54.1. pirkimo sutarties vykdymo sąlygos, susijusios su socialin mis ir aplinkos apsaugos 

reikm mis; 
     54.2. jeigu Muziejus pirkimą atlieka pagal Vieš j  pirkim  įstatymo 91 straipsnio 
reikalavimus – nuoroda į tokį pirkimą ir reikalavimas, kad tiek jas pagrįst , jog jis atitinka 
min to straipsnio reikalavimus, pateikdamas kompetentingos institucijos išduotą dokumentą ar 
tiek jo patvirtintą deklaraciją; 
           54.3. kita reikalinga informacija apie pirkimo sąlygas ir proced ras. 
        55. Supaprastinto riboto konkurso, jeigu numatoma riboti tiek j  skaiči , atveju pirkimo 
dokumentuose turi b ti nurodyti kvalifikacin s atrankos kriterijai bei tvarka, mažiausias 
kandidat , kuriuos Muziejus atrinks ir pakvies pateikti pasi lymus, skaičius. 
 

 



     56. Vykdant apklausą, mažos vert s pirkimą raštu, kai numatoma der tis, pirkimo 
dokumentuose turi b ti nurodyti deryb  vykdymo etapai ir j  skaičius, der jimosi sąlygos ir 
proced ros. 
 57. Pirkimo dokumentai gali b ti nerengiami, kai vykdomas mažos vert s pirkimas 
žodžiu ar vykdoma apklausa po supaprastinto atviro, supaprastinto riboto konkurso, atmetus 

visus pasi lymus ir į pirkimą kviečiant visus tiek jus, atitikusius kvalifikacinius reikalavimus. 
 58. Pirkimo dokument  sud tin  dalis yra skelbimas apie pirkimą (jei vykdomas 
skelbiamas pirkimas). Skelbimuose esanti informacija v liau papildomai gali b ti neteikiama 
(kituose pirkimo dokumentuose pateikiama nuoroda į atitinkamą informaciją skelbime). 
      59. Vykdant mažos vert s pirkimą raštu apie jį viešai neskelbiant, apklausą arba kai 
pasi lymą pateikti kviečiamas tik vienas tiek jas, pirkimo dokumentuose privalo b ti pateikiama 
informacija apie pirkimo objektą, pagrindines pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, pasi lymo 
pateikimo bei vertinimo reikalavimus. Kitą Taisykli  53 ir 54 punktuose nurodytą informaciją 
Muziejus pirkimo dokumentuose pateikia atsižvelgdama į pirkimo specifiką. 

60. Pirkimo dokumentai, kuriuos įmanoma pateikti elektronin mis priemon mis, 
įskaitant technines specifikacijas, dokument  paaiškinimus (patikslinimus), taip pat atsakymus į 
tiek j  klausimus, skelbiami CVP IS kartu su skelbimu apie pirkimą. Muziejus pirkimo 
dokumentus taip pat gali, tačiau neprivalo, paskelbti savo interneto svetain je. Jeigu pirkimo 
dokument  neįmanoma paskelbti CVP IS ar vykdomas neskelbiamas pirkimas nenaudojant CVP 
IS priemoni , tiek jui jie pateikiami kitomis priemon mis – asmeniškai, registruotu laišku, 
elektroniniu laišku ar faksu ir/ar pan. 

61. Pirkimo dokumentai tiek jams turi b ti teikiami nuo skelbimo apie pirkimą 
paskelbimo ar kvietimo išsiuntimo tiek jams dienos iki pasi lymo pateikimo termino, nustatyto 

pirkimo dokumentuose, pabaigos. Pirkimo dokumentai pateikiami to paprašiusiam tiek jui 
nedelsiant, ne v liau kaip per 1 darbo dieną, gavus prašymą. Kai pirkimo dokumentai skelbiami 
CVP IS, papildomai jie neteikiami. 

62. Tiek jas gali paprašyti, kad Muziejus paaiškint  pirkimo dokumentus. Muziejus 
atsako į kiekvieną tiek jo raštu (naudojantis pirkimo dokumentuose nurodytomis bendravimo 
priemon mis) pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu prašymas gautas ne v liau 
kaip prieš 4 darbo dienas (jeigu vykdomas neskelbiamas pirkimas – ne v liau kaip prieš 2 darbo 
dienas) iki pasi lym  pateikimo termino pabaigos. Muziejus į gautą prašymą atsako ne v liau 
kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos (jeigu vykdomas neskelbiamas pirkimas – ne 

v liau kaip per 1 darbo dieną). Atsakymas turi b ti teikiamas taip, kad tiek jas jį gaut  ne v liau 
kaip likus 1 darbo dienai iki pasi lym  pateikimo termino pabaigos. Muziejus, atsakydamas 
tiek jui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiek jams, kuriems ji pateik  pirkimo 
dokumentus, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą pateikti paaiškinimą. 

63. Jeigu Muziejus rengia susitikimus su tiek jais, tai susitikimas su kiekvienu tiek ju 
rengiamas atskirai. Komisija ar pirkim  organizatorius ar kitas tam paskirtas asmuo surašo šio 
susitikimo protokolą. Protokole fiksuojami visi šio susitikimo metu pateikti klausimai d l 
pirkimo dokument  ir atsakymai į juos. Protokolo išrašas laikomas pirkimo dokument  
paaiškinimu, jis teikiamas visiems tiek jams, kuriems Muziejus pateik  pirkimo dokumentus, bet 
nenurodo, su kuriuo tiek ju vyko susitikimas. 

64. Nesibaigus pasi lym  pateikimo terminui, Muziejus savo iniciatyva gali paaiškinti 
(patikslinti) pirkimo dokumentus, tikslinant ir paskelbtą informaciją. Paaiškinimai turi b ti 
pateikti (paskelbti) likus ne mažiau nei 1 darbo dienai iki pasi lym  pateikimo termino pabaigos. 

65. Jeigu pirkimo dokumentus paaiškinęs (patikslinęs) Muziejus j  negali pateikti 
Taisykl se nustatytais terminais arba paaiškinęs (patikslinęs) pirkimo dokumentus (pvz., 

sumažinus tiek j  kvalifikacijos reikalavimus, pakeitus pirkimo objekto techninę specifikaciją ar 
sutarties vykdymo terminus), gali atsirasti nauj  tiek j , norinči  dalyvauti pirkime, ji privalo 
pratęsti pasi lym  pateikimo terminą. Šis terminas nukeliamas protingumo kriterij  
atitinkančiam laikui, per kurį tiek jai, rengdami pasi lymus, gal t  atsižvelgti į šiuos 
paaiškinimus (patikslinimus) ir tinkamai parengti pasi lymus. 



66. Jeigu pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS, ten pat skelbiama apie pirkimo 

dokument  paaiškinimus (patikslinimus), ir prireikus pratęsiamas pasi lym  pateikimo terminas. 
Jeigu pirkimo dokumentai neskelbiami CVP IS, pranešimai apie pirkimo dokument  
paaiškinimus (patikslinimus) ir prireikus termino pratęsimą išsiunčiami visiems tiek jams, 
kuriems buvo pateikti pirkimo dokumentai. 

 

X. TECHNIN  SPECIFIKACIJA 

 

67. Atliekant pirkimus, technin  specifikacija rengiama vadovaujantis Vieš j  pirkim  
įstatymo 25 straipsnio nuostatomis. Muziejus, atlikdamas mažos vert s pirkimus, gali 
nesivadovauti Vieš j  pirkim  įstatymo 25 straipsnyje nustatytais reikalavimais, tačiau bet 
kuriuo atveju ji turi užtikrinti Vieš j  pirkim  įstatymo 3 straipsnyje nurodyt  princip  
laikymąsi. 

68. Technin  specifikacija nustatoma nurodant standartą, techninį reglamentą ar 

normatyvą arba nurodant pirkimo objekto funkcines savybes, ar apib dinant norimą rezultatą 
arba ši  b d  deriniu. 

69. Rengiant techninę specifikaciją, nurodomos pirkimo objekto arba pirkimo objekto 
panaudojimo tikslo ir sąlyg  savyb s (pvz., našumas, matmenys, energijos suvartojimas, norima 

gauti nauda naudojant pirkimo objektą ir pan.) ir reikalavim  šioms savyb ms reikšm s. 
Reikšm s nurodomos ribiniais dydžiais („ne daugiau kaip ....“, „ne mažiau kaip ....“) arba 
reikšmi  diapazonais („nuo ... iki ...“). Tik pagrįstais atvejais reikšm s gali b ti nurodomos 
tiksliai („turi b ti lygu ...“). 

70. Jeigu 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 ir (ar) darbams ir (ar) paslaugoms. 
71. Jei leidžiama pateikti alternatyvius pasi lymus, nurodomi minimal s reikalavimai, 

kuriuos šie pasi lymai turi atitikti. Alternatyv s pasi lymai negali b ti priimami, pasi lymus 
vertinant mažiausios kainos kriterijumi. 

72. Rengiant techninę specifikaciją, negalima nurodyti konkretaus modelio ar šaltinio, 
konkretaus proceso ar prek s ženklo, patento, tipo, konkrečios kilm s ar gamybos, d l kuri  tam 
tikroms įmon ms ar tam tikriems produktams b t  sudarytos palankesn s sąlygos arba jie b t  
atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma 
tiksliai ir suprantamai apib dinti. Šiuo atveju privaloma nurodyti, kad savo savyb mis 
lygiaverčiai pirkimo objektai yra priimtini, įrašant žodžius „arba lygiavertis“. 

73. Preki , paslaug  ar darb , nurodyt  Produkt , kuri  viešiesiems pirkimams 
taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 su v lesniais pakeitimais, technin  specifikacija 
turi apimti šiems produktams nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus. Preki , nurodyt  „Preki , 
išskyrus keli  transporto priemones, kurioms vieš j  pirkim  metu taikomi energijos vartojimo 

efektyvumo reikalavimai, ir ši  preki  energijos vartojimo efektyvumo reikalavim  sąraše“, 
patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1-266  

su v lesniais pakeitimais, technin  specifikacija turi apimti energijos vartojimo efektyvumo 

reikalavimus, o įsigyjant keli  transporto priemones, j  technin  specifikacija „Energijos 
vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavim , taikom  įsigyjant keli  transporto 
priemones, nustatymo ir atvej , kada juos privaloma taikyti, tvarkos apraše“, patvirtintame 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 3-100 su 

v lesniais pakeitimais, nustatytais atvejais turi apimti šiame tvarkos apraše nustatytus energijos 
vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus. 

74. Muziejus turi teisę pareikalauti, kad tiek jas pateikt  valstyb s ar savivaldyb s 
institucij  išduotus dokumentus tam, kad įsitikint , jog tiek jo si lomos prek s, paslaugos ar 
darbai atitinka teis s akt  privalomuosius reikalavimus. Pirkimo dokumentuose gali b ti 
reikalaujama pateikti tiek jo tiekiam  preki , atliekam  darb  ar teikiam  paslaug  aprašymus, 



pavyzdžius ar nuotraukas ar paprašyti tiek jo leidimo apži r ti si lomą prekę, paslaugas ar 
darbus. 

75. Muziejus privalomai iš anksto skelbia pirkim , išskyrus mažos vert s pirkim  ir 
pirkim , atliekam  per CPO LT elektroninį katalogą, technini  specifikacij  projektus, 
vadovaudamasi „Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo 
Centrin je vieš j  pirkim  informacin je sistemoje tvarkos aprašu“, patvirtintu Vieš j  pirkim  
tarnybos direktoriaus 2009 m. geguž s 15 d. įsakymu Nr. 1S-49 su v lesniais pakeitimais. 
Muziejus taip pat gali skelbti pirkim , kuriems šiame punkte nustatytas technini  specifikacij  
projekt  skelbimo reikalavimas netaikomas, technini  specifikacij  projektus. 

 

XI. REIKALAVIMAI TIEK J  KVALIFIKACIJAI 

 

76. Muziejus tiek j  kvalifikacinius reikalavimus nustato vadovaudamasi Vieš j  
pirkim  įstatymo 32–38 straipsni  nuostatomis ir atsižvelgdama į „Tiek j  kvalifikacijos 
vertinimo metodines rekomendacijas“, patvirtintas Vieš j  pirkim  tarnybos direktoriaus 2003 
m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 su v lesniais pakeitimais. 

77. Reikalavim  tiek j  kvalifikacijai nustatyti neprivaloma, kai: 
77.1. jau vykdytame pirkime visi gauti pasi lymai neatitiko pirkimo dokument  

reikalavim  arba buvo pasi lytos per didel s Muziejui nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš 
esm s nekeičiamos ir į apklausos b du atliekamą pirkimą kviečiami visi pasi lymus pateikę 
tiek jai, atitinkantys Muziejaus nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus; 

77.2. d l technini  priežasči  ar d l objektyvi  aplinkybi , patent , kit  intelektin s 
nuosavyb s teisi  ar kit  išimtini  teisi  apsaugos tik konkretus tiek jas gali patiekti reikalingas 

prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai n ra jokios kitos alternatyvos; 
77.3. Muziejus pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš kokio nors tiek jo pirko preki  arba 

paslaug  ir nustat , kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu poži riu derinant su jau 

turimomis prek mis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyv s, iš 
esm s nesikeičia preki  ar paslaug  kainos ir kitos sąlygos, o alternatyv s pirkimai d l techninio 
nesuderinamumo su ankstesniaisiais b t  nepriimtini, nes Muziejui įsigijus skirting  technini  
charakteristik  preki  ar paslaug , ji negal t  naudotis anksčiau pirktomis prek mis ar 
paslaugomis ar patirt  dideli  nuostoli ; 

77.4. perkami archyviniai ir bibliotekiniai dokumentai, yra prenumeruojami laikraščiai ir 
žurnalai; 

77.5. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojanči , likviduojam , 
restrukt rizuojam  ar sustabdžiusi  veiklą kio subjekt ; 

77.6. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomen  
(informacin mis) baz mis; 

77.7. d l aplinkybi , kuri  nebuvo galima numatyti, paaišk ja, kad yra reikalingi 
papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kuri  
negalima užbaigti pirkimo sutarties vykdymo, o jos ir vis  kit  papildomai sudaryt  pirkimo 
sutarči  kaina neturi viršyti 30 procent  pradin s pirkimo sutarties kainos; 

77.8. perkamos ekspert  komisij , komitet , taryb , kuri  sudarymo tvarką nustato 
Lietuvos Respublikos įstatymai, nari  teikiamos nematerialaus pob džio (intelektin s) 
paslaugos; 

77.9. vykdomi mažos vert s pirkimai; 
77.10. d l įvyki , kuri  Muziejus negal jo iš anksto numatyti, b tina skubiai įsigyti 

reikaling  preki , paslaug  ar darb . Aplinkyb s, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali 
priklausyti nuo Muziejaus. 

78. Jei Muziejus tikrina tiek j  kvalifikaciją, visais atvejais privalo patikrinti, ar n ra 
Vieš j  pirkim  įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyt  sąlyg . Visi kiti kvalifikacijos 
reikalavimai gali b ti laisvai pasirenkami. Tikrindama tiek j  kvalifikaciją Muziejus negali 

reikalauti dokument  ir informacijos, kurie Muziejui pagal Lietuvos Respublikos valstyb s 



informacini  ištekli  valdymo įstatymą ar kitus teis s aktus yra neatlygintinai prieinami Lietuvos 
Respublikos registruose, valstyb s informacin se sistemose ir kitose informacin se sistemose. 

79. Kai pirkimas atliekamas supaprastinto atviro konkurso ar mažos vert s pirkimo 
raštu, kurio metu nesiderama, b du, Muziejus, vietoj kvalifikaciją patvirtinanči  dokument  gali 
prašyti tiek j  pateikti jos nustatytos formos pirkimo dokumentuose nurodytą minimali  
kvalifikacini  reikalavim  atitikties deklaraciją. 

 

 

XII. REIKALAVIMAI PASI LYM  IR PARAIŠK  RENGIMUI 

 

80. Jeigu Muziejus numato pasi lymus vertinti pagal mažiausios kainos kriterij  arba 
pagal Muziejaus pirkimo dokumentuose nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus, 

pirkimo dokumentuose nustatant pasi lym  ir paraišk  rengimo ir pateikimo reikalavimus, turi 
b ti nurodyta, kad pasi lymas ir paraiška turi b ti pateikiami raštu ir pasirašyti tiek jo vadovo ar 
jo įgalioto asmens, o elektronin mis priemon mis teikiamas pasi lymas ar paraiška – pateikti 

pasirašyti su saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo 
įstatymo (toliau – Elektroninio parašo įstatymas) su v lesniais pakeitimais nustatytus 
reikalavimus. Jeigu pasi lymai teikiami ne elektronin mis priemon mis, pasi lymai turi b ti 
įd ti į voką, kuris užklijuojamas, ant jo užrašomas pirkimo pavadinimas, tiek jo pavadinimas ir 
adresas, nurodoma „neatpl šti iki ...“ (nurodoma pasi lym  pateikimo termino pabaiga). Šie 
reikalavimai gali b ti netaikomi vykdant mažos vert s pirkimus. 

81. Jeigu Muziejus numato pasi lymus vertinti pagal ekonomiškai naudingiausio 
pasi lymo vertinimo kriterij , pirkimo dokumentuose nustatant pasi lym  ir paraišk  rengimo ir 
pateikimo reikalavimus, turi b ti nurodyta, kad pasi lymas ir paraiška turi b ti pateikiami raštu 
ir pasirašyti tiek jo vadovo ar jo įgalioto asmens, o elektronin mis priemon mis teikiamas 
pasi lymas ar paraiška – pateikti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Elektroninio 
parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Jeigu pasi lymai teikiami ne elektronin mis 
priemon mis,– pasi lymo kaina turi b ti pateikta viename užklijuotame voke, o likusios 
pasi lymo dalys (techniniai pasi lymo duomenys ir kita informacija bei dokumentai) – kitame 

užklijuotame voke. Šie abu vokai turi b ti įd ti į bendrą voką, jis taip pat užklijuojamas, ant jo 
užrašomas pirkimo pavadinimas, tiek jo pavadinimas ir adresas, nurodoma „neatpl šti 
iki ...“ (nurodoma pasi lym  pateikimo termino pabaiga). Reikalavimas pasi lymą (galutinį 
pasi lymą) pateikti dviejuose vokuose netaikomas pirkimą atliekant kaip mažos vert s pirkimą 
raštu, kai pirkimo metu gali b ti deramasi d l pasi lymo sąlyg . 

82. Pirkimo dokumentuose nustatant pasi lym  ir paraišk  rengimo ir pateikimo 

reikalavimus, nurodoma, kad tiek jas gali pateikti tik vieną pasi lymą, išskyrus atvejus, kai 
pirkimo dokumentuose leidžiama pateikti alternatyvius pasi lymus. Jeigu pirkimas suskirstytas į 
atskiras dalis, kuri  kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, galima nurodyti, kad 
tiek jas gali teikti pasi lymą vienai, dviem ir daugiau dali . Jeigu pirkimo dokumentuose 

nenurodyta, kelioms pirkimo objekto dalims tas pats tiek jas gali teikti pasi lymus, laikoma, kad 
tas pats tiek jas gali teikti pasi lymus visoms pirkimo dalims. Muziejus, skaidydamas pirkimo 
objektą į dalis, turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiek j . 

 

XIII. PASI LYM  NAGRIN JIMAS IR VERTINIMAS 

 

83. Pasi lymai turi b ti priimami laikantis pirkimo dokumentuose nurodytos tvarkos: 

83.1. pav luotai gauti vokai su pasi lymais neatpl šiami ir grąžinami juos pateikusiems 
tiek jams; 

83.2. neužklijuotuose, turinčiuose mechanini  ar kitoki  pažeidim , galinči  kelti 
abejoni  d l pasi lym  slaptumo vokuose pateikti pasi lymai nepriimami ir grąžinami juos 
pateikusiems tiek jams; 



83.3. jei buvo reikalaujama pasi lymą pateikti elektronin mis priemon mis, o tiek jas 
pasi lymą pateik  voke, gautas vokas su pasi lymais neatpl šiamas ir grąžinamas jį pateikusiam 
tiek jui, o vertinamas elektronin mis priemon mis pateiktas pasi lymas, jeigu jis buvo pateiktas. 
Tokia pati tvarka taikoma ir jei pasi lymas pateikiamas netinkamomis priemon mis (CVP IS 
susirašin jimo priemon mis, el. paštu ir t.t.). 

84. Vokus su pasi lymais atpl šia, pasi lymus nagrin ja ir vertina pirkimą atliekanti 
Komisija arba pirkim  organizatorius. 

85. Vokai su pasi lymais atpl šiami pirkimo dokumentuose nurodytoje vietoje, 
nurodytą dieną, valandą. Susipažinimas su elektronin mis priemon ms gautais pasi lymais 
prilyginamas vok  atpl šimui. Vok  atpl šimo diena ir valanda turi sutapti su pasi lym  
pateikimo termino pabaiga. Nustatytu laiku turi b ti atpl šti visi vokai su pasi lymais, gauti 
nepasibaigus j  pateikimo terminui. Vok  atpl šimo proced roje turi teisę dalyvauti visi 
pasi lymus pateikę tiek jai arba j  atstovai.  

86. Taikant ekonomiškai naudingiausio pasi lymo vertinimo kriterij , jei pasi lymus  
buvo prašoma pateikti dviejuose vokuose, vokai su pasi lymais turi b ti atpl šiami dvejais 
etapais. Pirmame etape atpl šiami tik tie vokai, kuriuose yra pateikti techniniai pasi lymo 
duomenys ir kita informacija bei dokumentai, antrame etape – vokai, kuriuose nurodytos kainos. 

Antras etapas gali įvykti tik tada, kai Muziejus patikrina, ar tiek j  kvalifikacija ir pateikt  
pasi lym  techniniai duomenys atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, ir pagal 

pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus įvertina pasi lym  techninius duomenis. Apie 
šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus Muziejus privalo raštu pranešti visiems tiek jams, kartu 

nurodyti antro etapo (vok  su pasi lym  kainomis) atpl šimo datą, laiką ir vietą. Jeigu Muziejus, 
patikrinęs ir įvertinęs pirmame voke tiek jo pateiktus duomenis, atmeta jo pasi lymą, neatpl štas 
vokas su pasi lyta kaina saugomas kartu su kitais tiek jo pateiktais dokumentais Vieš j  
pirkim  įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka. 

87. Vok  atpl šimo proced ros rezultatai įforminami protokolu, kurį pasirašo 
Komisijos nariai, jei pirkimą vykdo komisija arba surašomi Tiek j  apklausos pažymoje, jei 
pirkimą vykdo Pirkim  organizatorius. 

88. Vok  su pasi lymais atpl šimo proced roje dalyvaujantiems tiek jams ar j  
atstovams pranešama ši informacija: 

88.1. pasi lymą pateikusio tiek jo (fizinio asmens, juridinio asmens ar toki  asmen  
grup s nari ) pavadinimas; 

88.2. gali b ti skelbiama tiek jo pasitelkiam  subtiek j , subteik j  ar subrangov  
pavadinimai; 

88.3. kai atpl šiami vokai, kuriuose nurodyta pasi lymo kaina - pasi lyme nurodyta 
kaina žodžiais ir skaičiais; 

88.4. kai atpl šiami vokai, kuriuose yra pasi lymo techniniai duomenys – pagrindin s 
technin s pasi lymo charakteristikos; 

88.5. kai atpl šiami vokai, kuriuose yra nurodyti su pirkimo objektu susiję kriterijai – 

pasi lyme nurodyti kriterijai, susiję su pirkimo objektu; 
88.6. ar pasi lymas pasirašytas tiek jo vadovo ar jo įgalioto asmens, o elektronin mis 

priemon mis teikiamas pasi lymas – pateiktas su saugiu elektroniniu parašu (jei to reikalauta 
pirkimo dokumentuose); 

88.7. ar yra pateiktas pasi lymo galiojimo užtikrinimas, jei to buvo reikalauta pirkimo 
dokumentuose. 

89. Jeigu pirkimas susideda iš atskir  pirkimo objekto dali , Taisykli  88 punkte 
nurodyta informacija skelbiama d l kiekvienos pirkimo objekto dalies. Tokia informacija turi 
b ti nurodoma ir vok  atpl šimo pos džio protokole. 

90. Vok  su pasi lymais atpl šimo metu turi b ti leista pos dyje dalyvaujantiems 

suinteresuotiems tiek jams ar j  įgaliotiems atstovams viešai ištaisyti pasteb tus j  pasi lymo 
įforminimo tr kumus, kuriuos įmanoma ištaisyti pos džio metu. 



91. Apie vok  su pasi lymais atpl šimo proced ros metu paskelbtą informaciją raštu 
pranešama ir vok  atpl šimo proced roje nedalyvavusiems ir pasi lymus pateikusiems 
tiek jams, jeigu jie to pageidauja arba Muziejus gali, tačiau neprivalo, savo iniciatyva šią 
informaciją pranešti vok  atpl šimo proced roje nedalyvavusiems ir pasi lymus pateikusiems 

tiek jams. Kiekvienas vok  atpl šimo proced roje dalyvaujantis tiek jas ar jo atstovas turi teisę 
asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija. Muziejus, Viešojo pirkimo komisija, jos 
nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatym  reikalavim , negali tretiesiems 
asmenims atskleisti Muziejui pateiktos tiek jo informacijos, kurios konfidencialumą nurod  
tiek jas.  

92. Pasi lymai nagrin jami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasi lymus 
pateikusiems tiek jams ar j  atstovams. 

93. Muziejus pasi lymus nagrin ja šiais etapais: 
93.1. tikrina tiek j  pasi lymuose pateikt  kvalifikacini  duomen  atitikimą pirkimo 

dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams (jei pirkimo sąlygose 
buvo numatyta tikrinti kvalifikaciją); 

93.2. 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 įgalioto asmens, ar pasi lyto pirkimo objekto 
technin s savyb s/charakteristikos atitinka pirkimo dokument  technin je specifikacijoje 
nustatytus reikalavimus pirkimo objektui ir kt.). Jeigu tiek jas pateik  netikslius, neišsamius 
pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasi lymu teikiamus dokumentus: tiek jo įgaliojimą 
asmeniui pasirašyti paraišką ar pasi lymą, jungtin s veiklos sutartį, pasi lymo galiojimo 
užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ar j  nepateik , Muziejus privalo prašyti tiek jo patikslinti, 
papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos nustatytą protingą terminą, kuris negali b ti 
trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo iš Muziejaus dienos;  

93.3. tikrina ar pasi lyme n ra kainos apskaičiavimo klaid : 
93.3.1. radusi pasi lyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaid , privalo paprašyti 

dalyvi  per jos nurodytą terminą ištaisyti pasi lyme pasteb tas aritmetines klaidas, nekeičiant 
vok  su pasi lymais atpl šimo pos džio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasi lyme 
nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teis s atsisakyti kainos sud tini  dali  arba 
papildyti kainą naujomis dalimis; 

93.3.2. tuo atveju, kai pasi lyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, 
nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais; 

93.3.3. tuo atveju, kai pirkimas vykdomas elektronin mis priemon mis ir pasi lymo 
kaina, išreikšta skaičiais ar žodžiais pasi lymo formoje, neatitinka pasi lymo kainos, nurodytos 
skaičiais CVP IS langelyje „Pasi lymo kaina“ (kai kainą prašoma nurodyti abiem b dais), 
teisinga bus laikoma kaina nurodyta pasi lymo formoje žodžiais; 

93.4. tikrina ar pasi lyme nurodyta kaina n ra neįprastai maža. Neįprastai mažos kainos 
sąvoka pateikta Vieš j  pirkim  tarnybos direktoriaus 2009 m. rugs jo 30 d. įsakyme Nr. 1S-96 

„D l pasi lyme nurodytos preki , paslaug  ar darb  neįprastai mažos kainos sąvokos 

apibr žimo“. Jeigu pateiktame pasi lyme nurodyta preki , paslaug  ar darb  kaina (pirkimo 
atveju, kai vykdomos derybos – galutin  kaina) yra neįprastai maža, Administracija privalo 
pareikalauti, kad dalyvis pagrįst  si lomą kainą (pirkimo atveju, kai vykdomos derybos  – 

galutinę kainą), o jeigu dalyvis nepateikia tinkam  kainos (pirkimo atveju, kai vykdomos 
derybos – galutin s kainos) pagrįstumo įrodym , pasi lymą privalo atmesti. Siekiant įsitikinti, ar 
pateiktame pasi lyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, Administracija gali atsižvelgti į 
Pasi lyme nurodytos preki , paslaug  ar darb  neįprastai mažos kainos pagrindimo 
rekomendacijas, patvirtintas Vieš j  pirkim  tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. 
įsakymu Nr. 1S-122 su v lesniais jo pakeitimais. Neįprastai mažos pasi lym  kainos 
neprivaloma tikrinti ir prašyti, kad dalyvis ją pagrįst , vykdant mažos vert s pirkimus; 

93.5. tikrina ar pasi lyta kaina n ra per didel  ir (ar) nepriimtina Muziejui. Kai galimo 
laim tojo pateikto pasi lymo kaina viršija planuotas skirti l šas, Muziejus gali spręsti klausimą, 



ar atsižvelgiant į preliminarią pirkimo sutarties vertę, pirkimo finansavimo šaltinį ir turimą 
finansavimą pasi lymo kaina yra priimtina Muziejui Tokiu atveju Muziejus gali spręsti kainos 
priimtinumo klausimą tik esant motyvuotam raštiškam pagrindimui, kad tiek jo pasi lyta kaina 
Muziejui yra priimtina ir šis pagrindimas tur t  b ti pasirašytas už finansus atsakingo asmens ir 
Muziejaus vadovo ar kito įgaliojimus turinčio asmens. Muziejus vertindamas pasi lymus negali 
keisti pirkimui skirt  l š  dydžio tuo atveju, jei pirkimo dokumentuose (konkurso sąlygose ir/ar 
skelbime apie pirkimą) jis buvo nurodytas.  

94. Muziejus atmeta pasi lymą, jeigu: 
94.1. tiek jas neatitiko minimali  kvalifikacijos reikalavim  arba tiek jas savo pasi lyme 

pateik  netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Muziejui prašant, 
nepatikslino j ; 

94.2. pasi lymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatyt  reikalavim ; 
94.3. tiek jas per Muziejaus nurodytą terminą neištais  aritmetini  klaid  ir (ar) 

nepaaiškino pasi lymo; 
94.4. buvo pasi lyta neįprastai maža kaina ir tiek jas, Muziejaus prašymu, nepateik  

raštiško kainos sud tini  dali  pagrindimo arba kitaip nepagrind  neįprastai mažos kainos; 
94.5. vis  tiek j , kuri  pasi lymai neatmesti d l kit  priežasči , buvo pasi lytos per 

didel s ir (ar) nepriimtinos kainos; 
94.6. tiek jas per nustatytą terminą nepatikslino, nepapild  ar nepateik  pirkimo 

dokumentuose nurodyt  kartu su pasi lymu teikiam  dokument : tiek jo įgaliojimo asmeniui 
pasirašyti paraišką ar pasi lymą, jungtin s veiklos sutarties, pasi lymo galiojimo užtikrinimą 
patvirtinančio dokumento; 

94.7. tiek jas pasi lyme apie nustatyt  reikalavim  atitikimą pateik  melagingą 
informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teis tomis priemon mis; 

94.8. d l kit  pirkimo dokumentuose nurodyt  atmetimo priežasči . 
95. Iškilus klausimams d l pasi lym  turinio Muziejus gali prašyti, kad dalyviai 

pateikt  paaiškinimus nekeisdami pasi lymo esm s, t.y. pasi lymo kainos, si lom  preki , 
paslaug , darb  ir j  pateikimo, suteikimo ar atlikimo. Tiek jai ar j  atstovai gali b ti kviečiami 
į Muziej , iš anksto raštu pranešant, į kokius klausimus jie tur s atsakyti. 

96. Pasi lymo turinio pakeitimu nelaikomas toks pasi lymo aiškinimas (tikslinimas), 
kuris nesusijęs su si lomos prek s, paslaugos ar darb  keitimu, si lom  kieki  didinimu 
(mažinimu) ar j  pateikimu, suteikimu ar atlikimu, terminais, pasi lymo kaina.  

97. Neatmesti pasi lymai vertinami remiantis vienu iš ši  kriterij  (Pasi lymo 
vertinimo kriterijai negali nepagrįstai ir neobjektyviai riboti tiek j  galimybi  dalyvauti pirkime 
ar sudaryti išskirtini  sąlyg  konkretiems tiek jams, pažeidžiant Vieš j  pirkim  įstatymo 
3 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus): 

97.1. mažiausios kainos; 
97.2. ekonomiškai naudingiausio pasi lymo – kai pirkimo sutartis sudaroma su dalyviu, 

pateikusiu Muziejui naudingiausią pasi lymą, išrinktą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus 
kriterijus, susijusius su pirkimo objektu ir kaina. Tokie kriterijai, be kainos, paprastai yra 

kokyb s, technini  privalum , estetini  ir funkcini  charakteristik , aplinkosaugos 
charakteristik , eksploatavimo išlaid , veiksmingumo, garantinio aptarnavimo ir technin s 
pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko kriterijai. Tais atvejais, kai 
pirkimo sutarties įvykdymo kokyb  priklauso nuo atsaking  už pirkimo sutarties įvykdymą 
darbuotoj  kompetencijos, išrenkant ekonomiškai naudingiausią pasi lymą taip pat gali b ti 
vertinama darbuotoj  kvalifikacija ir patirtis. Pasi lym  vertinimo kriterijais negalima pasirinkti 

tiek j  kvalifikacijos kriterij ; 
97.3. Vykdant projekto konkursą ar perkant meno, kult ros paslaugas, pateikti 

pasi lymai gali b ti vertinami pagal Muziejaus nustatytus, su pirkimo objektu susijusius 
kriterijus, kurie neb tinai turi remtis mažiausia kaina ar ekonomiškai naudingiausio pasi lymo 
vertinimo kriterijumi. 



98. Pirkimo dokumentuose nurodomas kiekvieno ekonomiškai naudingiausiam ar 
tinkamiausiam pasi lymui nustatyti pasirinkto kriterijaus lyginamasis svoris. Kriterij  
lyginamasis svoris gali b ti išreikštas konkrečiu dydžiu arba nustatant intervalą, į kurį patenka 
kiekviena kriterijui priskiriama reikšm . Tais atvejais, kai d l pirkimo objekto ypatybi  
neįmanoma nustatyti kriterij  lyginamojo svorio, Muziejus turi nurodyti pirkimo dokumentuose 

taikom  kriterij  svarbos eiliškumą maž jančia tvarka. 
99. Muziejus, pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką 

įvertinęs pateiktus dalyvi  pasi lymus, Vieš j  pirkim  įstatymo 32 straipsnio 8 dalyje nustatytu 
atveju patikrinęs tiek jo, kurio pasi lymas pagal vertinimo rezultatus gali b ti pripažintas 
laim jusiu, atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nustato pasi lym  eilę 
ekonominio naudingumo maž jimo arba kain  did jimo tvarka (išskyrus atvejus, kai pasi lymą 
pateikti kviečiamas tik vienas tiek jas arba pasi lymą pateikia tik vienas tiek jas). Tais atvejais, 
kai, vertinant ekonomiškai naudingiausio pasi lymo vertinimo kriterijumi, keli  tiek j  
pasi lym  ekonominis naudingumas yra vienodas, vertinant mažiausios kainos kriterijumi – 

keli  tiek j  kaina yra vienoda, sudarant pasi lym  eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiek jas, 
kurio vokas su pasi lymu užregistruotas anksčiausiai ar pasi lymas elektronin mis priemon mis 
pateiktas anksčiausiai. Jei pirkimas atliekamas elektronin mis priemon mis, o dalį pasi lymo 
galima pateikti voke (pvz., pasi lymo galiojimą užtikrinantis dokumentas), tai pasi lymo 
pateikimo momentas yra tuomet, kai gauta paskutin  jo dalis ir pirmesnis į pasi lym  eilę 
įrašomas tas, kuris pirmas pateik  visą pasi lymą. Laim jusiu pasi lymu pripažįstamas pirmuoju 
pasi lym  eil je esantis pasi lymas. 

100. Tais atvejais, kai pasi lymą pateikti kviečiamas tik vienas tiek jas arba pasi lymą 
pateikia tik vienas tiek jas, jo pasi lymas laikomas laim jusiu, jeigu jis neatmestas pagal 

Taisykli  94 punkto nuostatas. 
 

XIV. PIRKIMO SUTARTIS 

 

101. Muziejus pasirašyti pirkimo sutartį si lo tam dalyviui, kurio pasi lymas pripažintas 
laim jusiu. Tiek jas pasirašyti pirkimo sutarties kviečiamas raštu (išskyrus atvejus, kai pirkimas 

vykdomas žodžiu). Kvietime pasirašyti pirkimo sutartį nurodomas terminas iki kada tiek jas turi 
pasirašyti pirkimo sutartį. 

102. Komisija ar pirkim  organizatorius, įvykdęs pirkimo proced ras, parengia pirkimo 
sutarties projektą, jeigu jis nebuvo parengtas anksčiau kaip pirkimo dokument  sud tin  dalis. 

103. Pirkimo sutartis turi b ti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaig  
Vieš j  pirkim  įstatyme nustatytas pirkimo sutarties sudarymo atid jimo terminas. Atid jimo 
terminas gali b ti netaikomas: 

103.1. kai pagrindin  pirkimo sutartis sudaroma preliminariosios sutarties pagrindu; 
103.2. kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, 

ir n ra suinteresuot  kandidat ; 
103.3. kai pirkimo sutarties vert  mažesn  kaip 3 000 eur  be PVM; 
103.4. kai pirkimo sutartis sudaroma atlikus mažos vert s pirkimą. 
104. Vieš j  pirkim  įstatymo 92 straipsnyje nurodytais atvejais, kai Muziejus 

informacinį pranešimą skelbia CVP IS, pirkimo sutartis gali b ti sudaroma ne anksčiau kaip po 5 
darbo dien  nuo informacinio pranešimo paskelbimo dienos. Kai Muziejus Europos sąjungos 
oficialiame leidinyje paskelbia pranešimą d l savanoriško ex ante skaidrumo, pirkimo sutartis 

gali b ti sudaroma ne anksčiau kaip po 10 dien  nuo šio pranešimo paskelbimo dienos. 
105. Tais atvejais, kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, o tiek jas, kuriam buvo pasi lyta 

sudaryti pirkimo sutartį, atsisako sudaryti pirkimo sutartį, tai Muziejus si lo sudaryti pirkimo 
sutartį tiek jui, kurio pasi lymas pagal patvirtintą pasi lym  eilę yra pirmas po tiek jo, 
atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 

106. Atsisakymu sudaryti pirkimo sutartį laikomas bet kuris iš ši  atvej : 
106.1. tiek jas raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį; 



106.2. tiek jas nepasirašo pirkimo sutarties iki nurodyto termino pabaigos; 
106.3. tiek jas atsisako pasirašyti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis 

sąlygomis; 
106.4. tiek jas nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo 

užtikrinimo iki Muziejaus nurodytos datos; 

106.5. kio subjekt  grup , kurios pasi lymas pripažintas geriausiu, neįgijo pirkimo 

dokumentuose reikalaujamos teisin s formos. 
107. Sudarant pirkimo sutartį, joje negali b ti keičiama: pirkimo dokumentuose 

nustatytos pirkimo sąlygos, laim jusio tiek jo pasi lyme nustatytos sąlygos ir kaina, ar deryb  
protokole ar po deryb  pateiktame galutiniame pasi lyme užfiksuotos pasi lymo sąlygos ir/ar 
galutin  deryb  kaina. 

108. Pirkimo sutartis sudaroma raštu, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis gali b ti 
sudaroma žodžiu. Kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, turi b ti nustatyta (mažos vert s pirkim  
atveju neprivaloma griežtai laikytis ši  nuostat ): 

108.1. pirkimo sutarties šali  teis s ir pareigos; 
108.2. perkamos prek s, paslaugos ar darbai, jeigu įmanoma, – tiksl s j  kiekiai; 
108.3. kainodaros taisykl s, nustatytos  pagal Lietuvos Respublikos Vyriausyb s arba jos 

įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką; 
108.4. atsiskaitym  ir mok jimo tvarka; 
108.5. prievoli  įvykdymo terminai; 
108.6. prievoli  įvykdymo užtikrinimas; 
108.7. ginč  sprendimo tvarka; 
108.8. sutarties nutraukimo tvarka; 

108.9. sutarties galiojimas; 

108.10. jeigu sudaroma preliminarioji sutartis – jai b dingos nuostatos; 
108.11. subrangovai, subtiek jai ar subteik jai, jeigu vykdant pirkimo sutartį jie 

pasitelkiami, ir j  keitimo tvarka. 
109. Pirkimo sutartis gali b ti sudaroma žodžiu, kai preki , paslaug  ar darb  pirkimo 

sutarties vert  yra mažesn  kaip 3 000 eur  be PVM. 

110. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali b ti 
keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus neb t  pažeisti Vieš j  
pirkim  įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlyg  pakeitimams 
yra gautas Vieš j  pirkim  tarnybos sutikimas. Vieš j  pirkim  tarnybos sutikimo nereikia, kai 
atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos pirkimo sutarties vert  yra mažesn  kaip 3 000 eur  be 
PVM arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vert s pirkimą. Muziejus, nor damas 
keisti pirkimo sutarties sąlygas, atsižvelgia į „Viešojo pirkimo–pardavimo sutarči  sąlyg  
keitimo rekomendacijas“, patvirtintas Tarnybos direktoriaus 2009 m. geguž s 5 d. įsakymu Nr. 
1S-43 su v lesniais j  pakeitimais. 

 

XV. PRELIMINARIOJI SUTARTIS 

 

111. Muziejus, atlikęs pirkimą, gali sudaryti preliminariąją sutartį. Preliminariosios 
sutarties pagrindu ji gali sudaryti vieną ar kelias pirkimo sutartis (toliau šiame skyriuje – 

pagrindin  pirkimo sutartis). Tiek sudarydama preliminariąją sutartį, tiek jos pagrindu pagrindinę 
pirkimo sutartį, Muziejus vadovaujasi Vieš j  pirkim  įstatymu ir Taisykl mis. 

112. Preliminarioji sutartis gali b ti sudaroma tik raštu, ne ilgesniam kaip 3 met  
laikotarpiui. Preliminariosios sutarties pagrindu sudaroma pagrindin  pirkimo sutartis, atliekant 
preki , paslaug  ar darb  pirkimus, kuri  pagrindin s pirkimo sutarties vert  yra mažesn  kaip 
3000 eur  be PVM, gali b ti sudaroma žodžiu. 

113. Preliminariąja sutartimi šalys susitaria nustatyti sąlygas, taikomas preliminariosios 

sutarties pagrindu sudaromai pagrindinei pirkimo sutarčiai. Preliminariojoje sutartyje turi b ti 
nustatytos esmin s pagrindin s pirkimo sutarties sąlygos: pirkimo sutarties objektas, kaina ir 



kiekiai ar apimtys, ar kainos, kieki  ar apimči  nustatymo sąlygos, kitos sąlygos. Sudarant 
pagrindinę pirkimo sutartį šalys negali keisti esmini  preliminariosios sutarties sąlyg . Muziejus 
gali priimti sprendimą preliminariojoje sutartyje nustatyti ne tik esmines, bet ir visas jos 
pagrindu sudaromos pagrindin s pirkimo sutarties sąlygas. 

114. Muziejus gali sudaryti preliminariąją sutartį su vienu arba su keliais tiek jais. Tais 
atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaroma su keliais tiek jais, j  turi b ti ne mažiau kaip 3, 
jeigu yra 3 ir daugiau nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkanči  ir priimtinus 
pasi lymus pateikusi  tiek j . Pagrindin  pirkimo sutartis sudaroma tik su tais tiek jais, su 
kuriais buvo sudaryta preliminarioji sutartis. 

115. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su vienu tiek ju ir joje buvo 
nustatytos visos pagrindin s pirkimo sutarties sąlygos, pagrindin  pirkimo sutartis sudaroma 
pagal preliminariojoje sutartyje nustatytas sąlygas, kreipiantis į tiek ją raštu d l pagrindin s 
pirkimo sutarties sudarymo. 

116. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su vienu tiek ju ir joje buvo 
nustatytos esmin s pagrindin s pirkimo sutarties sąlygos, Muziejus kreipiasi į tiek ją raštu, 
prašydamas papildyti pasi lymą iki nustatyto termino, ir nurodo, kad papildymas negali keisti 

pasi lymo esm s. 
117. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su keliais tiek jais ir joje buvo 

nustatytos esmin s pagrindin s pirkimo sutarties sąlygos, pagrindin  pirkimo sutartis gali b ti 
sudaroma neatnaujinant tiek j  varžymosi. Preliminariojoje sutartyje nustatomos tiek jo 
pasirinkimo sudaryti pagrindinę pirkimo sutartį aplinkyb s. Paprastai, tačiau ne visais atvejais, 
taikomas eiliškumo principas: Muziejus pirmiausia raštu kreipiasi į tiek ją, kurį laiko geriausiu, 
si lydama pasirašyti, pranešdama apie priimtą sprendimą sudaryti preliminariosios sutarties 
pagrindu pagrindinę pirkimo sutartį. Šiam tiek jui atsisakius sudaryti pagrindinę pirkimo sutartį 
arba paaišk jus, kad jis negal s įvykdyti pagrindin s pirkimo sutarties sąlyg , Muziejus raštu 
kreipiasi į kitą tiek ją, iš likusi  tiek j  laikomą geriausiu, si lydama sudaryti pagrindinę 
pirkimo sutartį, ir t. t., kol pasirenkamas tiek jas, su kuriuo bus sudaryta pagrindin  pirkimo 
sutartis. 

118. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su keliais tiek jais, pagrindin  
pirkimo sutartis gali b ti sudaroma atnaujinant tiek j  varžymąsi tokiomis pačiomis, kokios 
nustatytos preliminariojoje sutartyje, arba patikslintomis, o jeigu b tina, kitomis nei 
preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis Taisykli  119 punkte nurodyta tvarka. 

119. Atnaujindama tiek j  varžymąsi, Muziejus: 
119.1. raštu kreipiasi į visus tiek jus, su kuriais sudaryta preliminarioji sutartis, ir prašo 

iki nustatyto termino raštu pateikti pasi lymus. Kiekvieno pirkimo atveju, atsižvelgiant į pirkimo 
objekto sud tingumą ir kitas svarbias aplinkybes, nustato pakankamą terminą pasi lymams 
pateikti; 

119.2. išrenka geriausią pasi lymą pateikusį tiek ją, vadovaudamasi preliminariojoje 
sutartyje nustatytais pasi lym  vertinimo kriterijais, ir su šį pasi lymą pateikusiu tiek ju sudaro 
pagrindinę pirkimo sutartį. 

120. Pagrindin  pirkimo sutartis preliminariosios sutarties pagrindu gali b ti sudaroma iš 
karto, kai tiek jas yra raštu (išskyrus pagrindinę pirkimo sutartį, sudaromą žodžiu) 
informuojamas, kad jo pasi lymas pripažintas laim jusiu ir jis atrinktas pasirašyti pagrindinę 
pirkimo sutartį. 

 

XVI. INFORMACIJOS APIE SUPAPRASTINTUS PIRKIMUS TEIKIMAS 

 

121. Komisija ar pirkim  organizatorius suinteresuotiems kandidatams ir 
suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutarties vert  mažesn  kaip 3000 eur  
be PVM, nedelsdama (bet ne v liau kaip per 5 darbo dienas) raštu praneša apie priimtą 
sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, pateikia Taisykli  122 punkte 
nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo proced ros metu, 



santrauką ir nurodo nustatytą pasi lym  eilę, laim jusį pasi lymą, tiksl  atid jimo terminą (jei 
taikomas). Muziejus taip pat turi nurodyti priežastis, d l kuri  buvo priimtas sprendimas 

nesudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, prad ti pirkimą iš naujo. 
122. Muziejus, gavęs kandidato ar dalyvio raštu pateiktą prašymą, turi nedelsdamas, ne 

v liau kaip per 15 dien  nuo prašymo gavimo dienos, nurodyti: 
122.1. kandidatui – jo paraiškos atmetimo priežastis; 
122.2. dalyviui, kurio pasi lymas nebuvo atmestas, – laim jusio pasi lymo 

charakteristikas ir santykinius pranašumus, d l kuri  šis pasi lymas buvo pripažintas geriausiu, 
taip pat šį pasi lymą pateikusio dalyvio ar preliminariosios sutarties šali  pavadinimus; 

122.3. dalyviui, kurio pasi lymas buvo atmestas, pasi lymo atmetimo priežastis, taip pat 
priežastis, d l kuri  priimtas sprendimas d l nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad prek s, 
paslaugos ar darbai neatitinka rezultat  apib dinimo ar funkcini  reikalavim . 

123.  Muziejus, Viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, 
nepažeisdami įstatym  reikalavim , ypač d l sudaryt  pirkimo sutarči  skelbimo ir informacijos, 
susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, kaip nurodyta Vieš j  pirkim  įstatymo 41, 
74, 79 straipsniuose ir 86 straipsnio 4 dalyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti Muziejui 

pateiktos tiek jo informacijos, kurios konfidencialumą nurod  tiek jas. Tokią informaciją sudaro 
vis  pirma komercin  (gamybin ) paslaptis ir konfidencialieji pasi lym  aspektai. Pasi lyme 
nurodyta preki , paslaug  ar darb  kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, n ra laikoma 
konfidencialia informacija. Dalyvi  reikalavimu Muziejus turi juos supažindinti su kit  dalyvi  
pasi lymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurod  kaip konfidencialią. 

 

XVII. PIRKIM  ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

124. Pirkimas gali b ti prad tas, jei yra patvirtinta paraiška pirkimui vykdyti (Paraiškos 
forma priedas Nr. 2). 

125. Pirkimus atlieka komisija ar pirkim  organizatorius. Komisija ir pirkim  
organizatorius turi teisę kviestis ekspertus. 

126. Komisija supaprastintą pirkimą atlieka visais atvejais, išskyrus, kai pirkimus 
organizuoja pirkim  organizatorius. 

127. Pirkim  organizatorius supaprastintą viešąjį pirkimą gali vykdyti esant bent vienai iš 
ši  sąlyg : 

127.1. atliekami preki  ar paslaug  mažos vert s pirkimai, kai numatomos sudaryti 
sutarties vert  ne didesn  kaip 3 000 eur  be PVM; 

127.2. atliekami darb  mažos vert s pirkimai, kai numatomos sudaryti sutarties vert  ne 
didesn  kaip 9 000 eur  be PVM. 

128. Komisiją sudaro ne mažiau kaip trys komisijos nariai, iš kuri  vienas skiriamas 
komisijos pirmininku.  

129. Viešojo pirkimo komisija dirba pagal Muziejaus direktoriaus įsakymu patvirtintą 
komisijos darbo reglamentą (-us).  Reglamente (-uose) komisijai, turi b ti nustatytos funkcijos ir 
suteikti visi joms vykdyti reikalingi įgaliojimai. Komisija, pirkimo organizatorius sprendimus 
priima savarankiškai. 

130. Pirkimo organizatorius, Komisijos nariai, ekspertai prieš prad dami darbą turi 
pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižad jimą. Pirkimo organizatori , 
komisijos nari , ekspert  nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižad jimai saugomi 
kartu su pirkimo dokumentais. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižad jimo 
formos yra pateikiamos Taisykli  3 ir 4 prieduose. 

 

 

 

 

 



XVIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

     131. Komisija ir pirkim  organizatorius, vykdydami pirkimus, užtikrina, kad j  priimt   
sprendim  atitiktis Vieš j  pirkim  įstatymo ir Taisykli  reikalavimams yra pagrįsta 
dokumentais. Komisijos sprendimai įforminami protokolu. Pirkimo organizatoriaus sprendimai 
įforminami Tiek j  apklausos pažyma, išskyrus Taisykli  46 punkte nustatytą atvejį. 

     132. Ginč  nagrin jimas, žalos atlyginimas, pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia,  
alternatyvi  sankcij  taikymas, Europos Bendrijos teis s pažeidim  nagrin jimas atliekamas 
vadovaujantis Vieš j  pirkim  įstatymo V skyriaus nuostatomis. 

133.  Pirkim  proced ros, kurios neaptartos šiose Taisykl se, vykdomos Vieš j  pirkim  
įstatyme nustatyta tvarka. 

134. Pasikeitus Taisykl se nurodyt  normini  teis s akt  ir (ar) rekomendacinio 
pob džio dokument  nuostatoms, norminiams teis s aktams ir (ar) rekomendacinio pob džio 
dokumentams netekus galios arba įsigaliojus naujiems norminiams teis s aktams ir (ar) 
rekomendacinio pob džio dokumentams, kurie kitaip reguliuoja ir (ar) rekomenduoja Taisykl se 
aptariamus aspektus, Taisykl mis vadovaujamasi tiek, kiek jos neprieštarauja norminiams teis s 
aktams, kartu atsižvelgiant į pasikeitusį, norminiuose teis s aktuose įtvirtintą teisinį reguliavimą 
ir (ar) pasikeitusias rekomendacinio pob džio dokument  nuostatas. 

 

Priedai: 

1. Mažos vert s pirkimo tiek j  apklausos pažymos forma; 

2. Paraiškos pirkimui vykdyti forma; 
3. Nešališkumo deklaracijos forma; 
4. Konfidencialumo pasižad jimo forma. 

____________________ 

 



Jonavos krašto muziejaus 
supaprastint  vieš j  pirkim  
taisykli  1 priedas 

 

JONAVOS KRAŠTO MUZIEJUS 

 

 

TVIRTINU 

 

(perkančiosios organizacijos 
vadovo arba jo įgalioto 
asmens pareigų pavadinimas) 

 

(parašas) 

 

(vardas ir pavardė) 

 

TIEK J  APKLAUSOS PAŽYMA 
 

20__ m._____________ d. Nr. ______ 

__________________________ 

(vietovės pavadinimas) 
 

Pirkimo objekto pavadinimas: 
 

Pirkimo b das ir jo pasirinkimo pagrindas (nustatytas vadovaujantis perkančiosios organizacijos 
supaprastintų pirkimų taisyklėmis): 
 

Motyvai, kod l pirkimas atliekamas nesinaudojant centrin s perkančiosios organizacijos (CPO) 
elektroniniu katalogu, kai elektroniniame kataloge si lomos prek s, paslaugos ir darbai atitinka 
poreikius: 
 

Pirkimo objekto aprašymas (pagrindiniai kiekybiniai ir kokybiniai reikalavimai): 
 

Pirkimo objekto tipas (darbai/ paslaugos/ prekės): 

 

BVPŽ kodas (jei perkamos paslaugos, tai nurodoma ir j  kategorija (pagal Lietuvos Respublikos 
vieš j  pirkim  įstatymo 2 pried lį)):  

Pasi lym  vertinimo kriterijus (mažiausia kaina ar ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas ar 
kt.): 
 

 

Pirkimas vykdytas CVP IS priemon mis: taip  ne   

Vykdytas skelbiamas pirkimas:     

 

Vykdytas neskelbiamas pirkimas:         Kvietimo išsiuntimo data:  

        

Tiek jai apklausti:             žodžiu  raštu           



 

Apklausti tiek jai: 

Eil. 

Nr. 
Tiek jo pavadinimas Tiek jo kodas 

Adresas, interneto svetain s, el. 

pašto adresas, telefono, fakso 
numeris ir kt. 

    

    

    

    

    

 

Tiek j  pasi lymai: 
Eil. 

Nr. 

Tiek jo 
pavadinimas 

Pasi lymą 
pateikusio 

asmens 

pareigos, 

vardas, 

pavard  

Pasi lymo kaina ir/ar kitos charakteristikos 

(nurodyti) 

   

        

        

        

        

        

 

Pasi lym  eil : tiekėjų eilė pagal kainą arba ekonominį naudingumą 

Tinkamiausiu pripažintas tiek jas: tiekėjo pavadinimas  
 

Nuspręsta pirkimo sutartį sudaryti su tiek ju:  tiekėjo pavadinimas 

 

Pastabos (nurodyti, ar  taikytas atidėjimo terminas, tiekėjai informuoti apie pirkimo rezultatus, 
gautos pretenzijos ir į jas atsakyta ir kt.) 
 
 

 

 

(pirkimo organizatoriaus 

pareigos) 

 (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 

 



Jonavos krašto muziejaus 

supaprastint  vieš j  pirkim  taisykli   
2 priedas 

  

 

TVIRTINU 

 

(perkančiosios organizacijos 
vadovo arba jo įgalioto 
asmens pareigų pavadinimas) 

 

(parašas) 

 

(vardas ir pavardė) 

 

PIRKIMO PARAIŠKA  
 

20__ m._____________d. Nr. ______ 

                               

Pirkimo pavadinimas: 

Preki  kiekis, paslaug  ar darb  apimtys: 

Planuojama maksimali sutarties vert  su PVM: 

Finansavimo šaltinis (savivaldybės biudžeto lėšos, spec. lėšos, projekto lėšos, 2 proc. parama): 
 

Si lomas pirkimo b das:  

Planuojamas sutarties galiojimo terminas: 

Motyvai, kod l pirkimą si loma atlikti nesinaudojant centrin s perkančiosios organizacijos 
elektroniniu katalogu, kai elektroniniame kataloge si lomos prek s, paslaugos ir darbai atitinka 
poreikius:  

 

Si lomas pasi lym  vertinimo kriterijus (ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo ar mažiausios 
kainos vertinimo kriterijus):  

 

Galimi tiek jai, j  kontaktai: 
 

 

 

Kitos sąlygos: 

 

Pirkimo iniciatorius  

(pareigos, vardas, pavard , parašas) 
 

 

Suderinta  

(pareigos, vardas, pavard , parašas) 



Jonavos krašto muziejaus 

supaprastint  vieš j  pirkim  taisykli  
3 priedas 

 

_____________________________________________________________________________ 

(perkančiosios organizacijos pavadinimas) 
 

____________________________________________________________________________ 

(asmens vardas ir pavardė, pareigos) 
 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA 

 

20__ m._____________ d. Nr. ______ 

__________________________ 

(vietovės pavadinimas) 
 

B damas ____________________________________________ , pasižadu: 
  (pirkimo pavadinimas ir pareigų pavadinimas)   

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis vis  tiek j  
lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo 
principais, atlikti _________________________ pareigas. 

   (pareigų pavadinimas) 
2. Paaišk jus bent vienai iš ši  aplinkybi : 
2.1. pirkimo proced rose kaip tiek jas dalyvauja asmuo, susijęs su manimi santuokos, 

artimos giminyst s ar svainyst s ryšiais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;  
2.2. aš arba asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminyst s ar svainyst s ryšiais: 
2.2.1. esu (yra) pirkimo proced rose dalyvaujančio juridinio asmens valdymo organ  

narys,  

2.2.2. turiu(-i) pirkimo proced rose dalyvaujančio juridinio asmens įstatinio kapitalo dalį 
arba turtinį įnašą jame, 

2.2.3. gaunu(-a) iš pirkimo proced rose dalyvaujančio juridinio asmens bet kokios r šies 
pajam ; 

2.3. d l bet koki  kit  aplinkybi  negaliu laikytis 1 punkte nustatyt  princip , 
nedelsdamas raštu pranešti apie tai mane ________________________ paskyrusios 
perkančiosios organizacijos vadovui ir nusišalinti.              (pareigų pavadinimas) 

Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi santuokos, artimos giminyst s ar 
svainyst s ryšiais, yra: sutuoktinis, seneliai, t vai (įt viai), vaikai (įvaikiai), j  sutuoktiniai, 

vaikaičiai, broliai, seserys ir j  vaikai, taip pat sutuoktinio t vai, broliai, seserys ir j  vaikai. 
 

 

 

____________________                                _________________________ 

(parašas)               (vardas ir pavardė) 



Jonavos krašto muziejaus  

supaprastint  vieš j  pirkim  taisykli  
4 priedas 

_____________________________________________________________________________ 

(perkančiosios organizacijos pavadinimas) 
___________________________________________________________________________ 

(asmens vardas ir pavardė, pareigos) 
 

KONFIDENCIALUMO PASIŽAD JIMAS 

 

20__ m.________________ d. 

___________ _________ 

(vietovės pavadinimas) 
 

B damas ______________________________________________,  
  (pirkimo pavadinimas ir pareigų pavadinimas) 
1. Pasižadu: 
1.1. saugoti ir tik įstatym  ir kit  teis s akt  nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą su 

pirkimu susijusią informaciją, kuri man taps žinoma, atliekant _____________________ 
pareigas;     (pareigų pavadinimas) 

1.2. man patik tus dokumentus saugoti tokiu b du, kad tretieji asmenys netur t  
galimyb s su jais susipažinti ar pasinaudoti; 

1.3. nepasilikti joki  man pateikt  dokument  kopij . 
2. Man žinoma, kad su pirkimu susijusią informaciją, kurią Vieš j  pirkim  įstatymo ir 

kit  su jo įgyvendinimu susijusi  teis s akt  nuostatos numato teikti pirkimo proced rose 
dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims, gal siu teikti tik įpareigotas pirkimo komisijos 
ar perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens. Konfidencialią informaciją gal siu 
atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatym  nustatytais atvejais. 

3. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro: 
3.1. informacija, kurios konfidencialumą nurod  tiek jas ir jos atskleidimas n ra 

privalomas pagal Lietuvos Respublikos teis s aktus; 
3.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Vieš j  pirkim  įstatymo 

ir kit  su jo įgyvendinimu susijusi  teis s akt  nuostatos nenumato teikti pirkimo proced rose 
dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims; 

3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostoli  teis tiems 
šali  komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. 

4. Esu įsp tas, kad, pažeidęs šį pasižad jimą, tur siu atlyginti perkančiajai organizacijai ir 
tiek jams padarytus nuostolius. 

 

 

 

                             _________________                          _____________ 

                                (parašas)                            (vardas ir pavardė) 


