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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBEI PAVALDZIV IsTAIGq CENTRALIZUoTTJ IR
DECENTRALIZUOTV VIESUJU PIRKIMV vyKDyMo rvARKos rArsyKrES

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Klaipedos miesto savivaldybei pavaldZiq istaigq centralizuotq ir decentralizuotq
vie5qjq pirkimq vykdymo tvarkos taisykles (toliau - Taisyklds) reglamentuoja:

L.L. Klaip€dos miesto savivaldybds isteigtos centrines perkaniiosios organizacijos (toliau
- CPO) vykdomus centralizuotus prekiq, paslaugq ir darbq viduosius pirkimls, kuriuos CpO
atlieka Klaipddos miesto savivaldybes (toliau - savivaldybe) kontroliuoju*q (valdomq) istaigq
perkanEiqjq organizacijq (toliau - Perkandioji organizacija), pasira5iusiq centralizuoq 

"i.Sql,lpirkimq veiklos paslaugq sutartis, vardu, Siq pirkimq subjektq teises, pareigas, atsakomydq,
kontrolEs tvarkq.

1.2. PerkanEiqiq organizacijq vykdomus decentralizuotus prekiq, paslaugq ir darbq
vie5uosius pirkimus, kuriuos PerkanEiosios organizacijos atlieka savarankilkai. 

-

2. Visi vie5ieji pirkimai (oliau - pirkimai) privalo bEti vykdomi vadovaujantis Lietuvos
Respublikos vielqjq pirkimq istatymu (toliau - Vietsqiq pirkimq [statymas), Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, MaZos vertds pirkimq tvarkos apra5u, patvirtintu Vie5qjq pirkimq iarnybos
direktoriaus 20t7 m, birZelio 28 d. [sakymu Nr. ].S-97 (toliau - MaZos veiteJ pirkimq warkos
apra5as), kitais [statymais ir juos igyvendinandiaisiais teisds aktais bei Cpo vidiniiis teises aktais,
reglamentuoj andiais pirkimus.

3. Taisyklese vartojamos sqvokos:
3.1. Centralizuotq vie5qjq pirkimq veiklos paslaugq sutartis (toliau - Sutartis) -

sutartis, pasira5yta tarp Klaipedos miesto savivaldybes administracijos (CPO) ir Klaipddos miesto
savivaldybds kontroliuojamos (valdomos) istaigos (PerkanEiosios organizacijos), kuria Klaipedos
savivaldybds administracijai pavedama Klaipedos miesto savivaldybds kontroliuojamos (valdomos)
istaigos (PerkanEiosios organizacijos) vardu atlikti jos inicijuotq centralizuotq vielqjq pirkimq,
numatyttl jos pawirtintame planuojamq atlikti kiekvienais einamaisiais kalendoriniais metais
vie5qjq pirkimq plane, procedflras.

3.2. Centralizuotas vie5asis pirkimas (toliau - centralizuotas pirkimas) - Klaipedos
miesto savivaldybds administracijos (CPO) vykdomas vieSasis pirkimas, kuris Vie5qjq pirkimq
valdymo sistemoj e paZymdtas centralizuotu.

3.3. Decentralizuotas vie5asis pirkimas (toliau - decentralizuotas pirkimas) - Klaipddos
miesto savivaldybes kontroliuojamos (valdomos) PerkanEiosios organizacijos vykdomas viedasis
pirkimas, kuris vie5qjq pirkimq valdymo sistemoje paZym6tas decentralizuotu.

3.4. CPO LT elektroninis katalogas - Vq CPO LT centralizuotq pirkimq katalogas.
3.5. Vielqjq pirkimq iniciatorius (toliau - Pirkimq iniciatorius) - Klaipedos miesto

savivaidybes kontroliuojamos (valdomos) istaigos (PerkanEiosios organizacijos) vadovo paskirtas
Sios Perkandiosios organizacijos darbuotojas, kuris nurod6 atstovaujamos Perkiniiosios
organizacijos poreiki isigyu reikalingq prekiq, paslaugq arba darbq ir (ar) pateike Klaipedos miesto
savivaldybes administracijai (CPO) pirkimo iniciavimui reikalingus dokumentus (atliko pirkimo
iniciavimo procedtrq), iskaitant pirkimo parai5kos pateikimE Vie5qjq pirkimq valdymo sistemoje.

3.6. VieSqjq pirkimq organizatorius (toliau - Pirkimq organizatorius) - Klaipedos
miesto savivaldybes kontroliuojamos (valdomos) istaigos (PerkanEiosios organizacijos)
darbuotojas, kuris organizuoja ir atlieka supaprastintus vie5uosius pirkimus, kai tokiems pirkimams
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atlikti nesudaroma vieSojo pirkimo komisija, ar CPO darbuotojas, kuris atlieka supaprastintus
vie5uosius pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma vie5ojo pirkimo komisiji.

3.7. Vie5qjq pirkimq valdymo sistema (toliau - Pirkimq valdymo sistemaj - Klaipedos
miesto savivaldybes administracijos naudojama programind iranga, skirta vieiqjq piit<imq
planavimui, vykdymui ir vie5ojo pirkimo sutarEiq kontrolei elektronineje erdveje.3.8. Kitos Taisyklese vartojamos sqvokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos
Vie5qjq pirkimq istatyme.

!. Siq faisykliq nuostatomis vadovaujamasi ir tuo atveju, kai esant nenumatJrtoms
aplinkybems ir siekiant uZtikinti vieSojo intereso apsaugfo iskaiiant visuomenes sveikatos ir
aplinkos apsaugE, reikalinga ypaE skubiai vykdyti prekirl, purtirgq ar darbq isigijimq.

,,*",lliXIXI-KrMAs
5. PerkanEioji organizacija ne vdliau kaip iki einamqjq kalendoriniq metq gruodZio L

dienos Pirkimrl valdymo sistemos priemondmis turi pateikti infoimacij4 apie poieiki iiigyti prekiq,
paslaugq ar darbq ateinanEiais kalendoriniais metais (Sis terminas netailomas 202i m. pirkimo
plano pateikimui). UZ pateiktos informacijos teisingumE yra atsakinga pati perkantioji organizacija.

6. CPo ne vdliau kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo Taisykliq 5 punkte nurodyios
informacijos gavimo pagal gautq informacijq Pirkimq valdymo sistemoje parengii vieSqjq pirkimq
plano (toliau - Pirkimq planas) projekt4. Sudarydama Pirkimq planq projektu; Cpo, U. litu f.o,
ivertina, ar pirkimai gali buti atliekami i5 nacionalines centines perkanEiosios organizacijos
katalogo (CPO.LT), kaip nurodyta Vielqjq pirkimq istatymo 82 straipsnyje, ar pirkim--o objektui
taikomi aplinkosaugos, socialiniai kriterijai, taip pat, nustatydama pirkimo inicijavimo teimin4,
pirkimo pradZiq ir pirkimo b[d4, ivertina, neatsiZvelgiant i planuojamo atlikti- pirkimo vertq,
skirtingq Perkantiqjq organizacijq panaiiq pirkimq sujungimo galimybq prie kiekvienos pirkimo
plano eilutes nurodant pirkimo tipE (centralizuotas arba decentralizuolas pirkimas). CpO zujungus
keliq PerkanEiqiq organizacijq pana5ius pirkimus ir vietoj Perkandiosios organizacilos suplinu6to
decentralizuoto pirkimo paZymejus j[ centralizuotu, Perkandioji organiracga turi ieisq t;ikti per
Pirkimq valdymo sistemq pralym4 nesujungti jos pirkimq ir nekeisti pirkimo vykdymo tipi i
centralizuot4, pateikdama argumentus.

7. Prie5 pateikdamas Pirkimq valdymo sistemos priemonemis informacij4 apie poreiki
isigyti prekiq, paslaugq ar darbq, Pirkimq iniciatorius, vadovaudamasis Numalom-os vieSo;o
pirkimo ir pirkimo vertes skaidiavimo metodika, patvirtinta Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus
20t7 m. birZelio 27 d. isakymu Nr. LS-94 ,,Del Numatomos vieSojo pirkimo ir pirkimo vertds
skaiiiavimo metodikos patvirtinimo" (toliau - Metodika), turi remdamasis skailiuojamosiomis
kainomis, panaiiq pirkimq praktika, rinkos ir kitais tyrimais savarankiSkai, be CpO veiksmq,
nustatyti pirkimo vertq. UZ nustatytE pirkimo vertq, taip pat uZ kitos Pirkimq valdymo sistemoi
priemon6mis pateiktos informacijos teisingum4 yra atsakingas tik Pirkimq iniciatorius.

I' Perkandioji organizacija Pirkimq valdymo sistemoje nurodo planuojamo pirkimo
inicijavimo pradZios datq einamqjq metq ketvirEiais arba nurodo pageidaujam4 pirkimo sutarties
pasira5ymo datq.

9. Pirkimq planq su CPO derina ir wirtina Pirkimq valdymo sistemos priemonemis uZ
pirkimq planavim4 atsakingas Perkandiosios organizacij os vadovas.

10. Metq eigoje Pirkimq planas gali bfti koreguojamas. Pirkimq iniciatorius Taisykliq
7_punkte nustatyta warka apskaidiuoja pirkimo vertq ir informacij4 apie poreiki isigyti piri<imq
plale nenumatytr+ prekiq, paslaugq ar darbq pateikia Pirkimq valdymo siitemole, uZplaya.-ai
pirkimo poreikio pateikimo formq. CPO ne veliau kaip per 30 i<alendoriniq dienrl nurodytos
informacijos gavimo pagal gautE informacijE Pirkimq valdymo sistemoje parengia piririmq piano
pakeitimo projekt4.

11. Pirkimq valdymo sistemoje patvirtinus metini pirkimq plan4 ar jo pakeitim4,
Perkantiosios organizacijos paskirtas darbuotojas i5 Pirkimq valdymo sistemoi eksportuo,li
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pawirtinto metinio pirkimq plano suvestinq arba pakeitimq suvestinq ir jq paskelbia centrin6je
vielqiq pirkimq vykdymo informacin6je sistemoje ltoliau - cvp IS).

III SKYRIUS
PIRKIMV INICIJAVIMO TVARI(A IR PIRKIMU VYKDYTOJAI

12. Pirkimo iniciatorius, norddamas inicijuoti Pirkimq plane esant[ pirkimq, pirkimq
valdymo sistemoje turi uZpildyti vie5ojo pirkimo iniii;avimo p.rris'kor formE lioliau - tnicilavimo
paraiSka).

13. Pirkimo iniciatorius uZpildo Inicijavimo paraiSk4 ir nurodo reikalingq pirkimui
vykdyti informacijq, naudojantis Pirkimq valdymo sistemoje esandiais standartiniais pisirinkimais
ir (ar) dokumentais. Prie Inicijavimo parai5kos turi b[ti piiaeti Bie dokumentai / inflrmacija (Sie
dokumentai gali buti nepridedami, kai Taisykliq nustagrtaii awejais tiekejai apklausiami Zodziu):

13t1. pirkimo techninds specifikacijos projektas (suformuojamus Pirkimq valdymo sistemoje
arba pateikiamas atskiras dokumentas laisva forma);

13,2. pagrindin6s pirkimo sutarties s4lygos arba PerkanEiosios organizacijos parengtas
pirkimo sutarties projektas;

_ L3.3. tiekejo pasi[lymo formos projektas (suformuojamas Pirkimq valdymo sistemoje,
pateikiant vis4 reikalingE informacij4 ir duomenis Inicijavimo paraiSkoje. Esant porelkiui ir pirkimo
inicjatoriui nusprendus, Pasillymo formq papildyti informacija, lentelemis (pvz., dril kainos
apskaiEiavimo), nenumatytomis pirkimq vaidlrrno- sistemoje, papildoma informacija pateikiama
pridedant dokument4 MS Excel formatu;

13.4. tiekeiq kvalifikacijos reikalavimai fieigu tikrinama) (Pirkimo iniciatorius suformuoja
Pirkimq valdymo sistemoje, naudojantis CPO parengtais ir esanEiais standartiniais pasirinkimais,
ira5ant reikalingus duomenis);

13.5. tiekejq pasitilymq vertinimo kriterijai, parametrai ir jq vertinimo tvarka, tais atvejais,
kai pasirenkamas kainos ar sqnaudq ir kokybds santykio arba sqnauiq vertinimo kriterijus (pirkimo
iniciatorius suformuoja Pirkimq valdymo sistemoje, naudojintis CPO parengtais ir esandiais
standartiniais pasirinkimais, ira5ant reikalingus duomenis);

13.6. pagrindimas, koddl tarptautinis pirkimas neskaidomas i dalis, kaip numatyta Vielqiq
pirkimq istatymo 28 straipsnio 2 datyje (pagrindimq Pirkimo iniiiatorius pateikia inicijavirio
paraiSkoje);

L3.7. pagrindimas, jei pirkimo objektas yra CPO.LT kataloge, taEiau perkandioji
organizacija sitilo nepirkti per CPO.LT (pagrindimQ Pirkimo iniciatorius pateikia Inicijavimt
paraiSkoje),

14. PerkanEioji organizacija yra atsakinga uZ tinkamos ir suderintos Inicijavimo paraiikos
pateikim4 bei Iniciavimo parai5koje ir kituose Taisykliq 13 punkte nurodytuose dokumentuose
pateiktos informacijos teisingumq teis6tum6 pagrtstum4, ob;.ktyrrumq bei atitikimq Vie5qjq
pirkimq [statymo bei kitq pirkimus reguliuojantirgteises aktrt reikilavirnami.

L5. Pirkimo iniciatorius, uZpildqs Inicijavimo paraiSk4 Pirkimq valdymo sistemoje, teikia j4
derinti pagal Pirkimq valdymo sistemoje nustatyt4 ..ntrilizuotq tei decentralizuoiq pirr<iniq
inicijavimo parai5kq derinimo schemq.

16. Centralizuotus ir decentralizuotus pirkimus Vie5qjq pirkimq istatymo nustatyta tvarka
atlieka:

l-6. L. PerkanEiosios organizacij os pirkimq organizatoriai:
16.1.1. maZos vertds pirkimus, atliekamus neskelbiamos apklausos biidu;
1.6.7.2. pirkimus pagal Vie5qiq pirkimq istatSrmo g2 straipsni (per CPO.LT elektronin[

katalogfl.
16.2. CPO vadovo isakymu paskirti:
16.2.L. pirkimq organizatoriai nesuddtingus, nedidelio rizikingumo maZos vert6s pirkimus,

atliekamus skelbiamos apklausos b[du, CpO vadovo sprendimu;
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L6.2.2. vie5ojo pirkimo komisija (toliau - Komisija), sudaryta vadovaujantis Viesqirl
pirkimq istatymo 19 straipsniu, visus kitus pirkimus, iSskyms'nurodytus Taisykliq 16.j. ir 16.2.1
papunktyje.

17. Pirkimo. dokumentus pagal pateikt4 Inicijavimo parai5kE ir su ja pateiktus dokumentus
Ttg,a konkretq pirkimq vykdantis subjektas (CPb darbuotolai 

-arba 
pirkimq organizatorius).

Pirkimo dokumentai rengiami vadovaujantis Vie5qjq pirkimq istatymo, kitq lstatymq ir juos
igyvendinandiq teisds aktq, reglamentuojaniiq pirkimus, reikalavimais.

18. Pirkimo iniciatorius priima sprendimE del i5ankstinio pirkimo technines specifikacijos
projekto paskelbimo CVp IS.

. 19. Pirkimq organizatoriai maZos vertds pirkimus neskelbiamos apklausos bfidu atlieka
Taisykliq IV skyriuje nustatyta tvarka.

20. Esant nuolatiniam ar daZnam poreikiui visus metus pirkti to paties tipo prekes ar
paslaugas, Pirkimq 

-valdymo sistemoje_gali buti parengiama vieni Iniciiuri*o prrriSt, del visq
tokiq per metus atliekamq pirkimq. Sios tnicilivimo* parai5kos verti negali iuti didesne nei
L0 000,00 (desimt tiikstandiq) Eur be pridetines vert€s molesEio (toliau - pvfr).

2L. Pirkimq organizatorius arba Komisija bet kuriuo momentu iki pirkimo sutarties
sudarymo turi teisq nutraukti pirkimo procediiras, jeigu atsirado aplinkybiq, kuriq nebuvo galima
numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo paZeisti Vieiqjq pirkimq istaiymo 17 stiaipsnio 1?alyje
nustatyti principai ir atitinkamos padeties negalima istaisyti. birkimo proceduios gali buti
nutraukiamos CPo ar PerkanEiosios organizacijos valia bli iniciatyva. Nutraukiant pirkimo
procedfiras Perkaniiosios organizacijos valia, CPO nevertina Perkandiosios organizacijos
sprendimo del pirkimo nutraukimo pagristumo aplinkybiq. CPO vykdo tik formaliuosius techninius
pirkimo nutraukimo veiksmus.

D E C E NrRAL r z u orr/Jri[Lil{r'i"KDyM o ypAruMAr

22. Decentralizuotus pirkimus vykdo bei paskelbia laimdjusio dalyvio pasitilymq, sudaryt4 (
as)- pirkimo sutarti 

_(-is), 
preliminariqjE sutarti ir jq pakeitimus CVPts, t<iip numatyra vilsqir+

pirkimq istatymo 86 straipsnio 9 dalyje, PerkanEioiios organizacijos vadovt paskirtas pirkfiri
organizatorius.

23. Pirkimq organizatorius, atlikdamas maZos vertds pirkimq neskelbiamos apklausos btdu,
turi apklausti ne maZiau kaip 3 potencialius tiek6jus, i5skyrus Taisykliq 24 punkte nustatytus
aWejus.

24. MaZiau nei 3 tiekejai gali bnti apklausiami, kai rinkoje yra objektyviai maZiau riekejq,
kurie gali patiekti reikalingas prekes, suteikti paslaugas ar atlikti darbui. rbxiu arveju turi biiti
apklausiami visi rinkoje esantys tiekejai. Vienasiiekejai gali bflti apklausiamas Biais arvejais:

24.L. perkamos prek€s, paslaugos ar darbai, kuriq pirkimo sutarties vert6 ne didesne kaip
L0 000,00 Eur be PVM;

24.2. perkamos prekds ar paslaugos naudojant reprezentacindms iSlaidoms skirtas l65as;

- 24.3. yra tik konkretus-tiekejas, kuris gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar
atlikti darbus ir nera jokios kitos priimtinoJ alternatyvos (pur., perkamos'meninio, mokslinio
pob[dZio paslaugos, perkamos papildomos prek€s ar- paslaugos i5 tam tikro tiekejo, techniniu
poZitriu derinant su jau turimomis prekemis ai suteiktom-is pasllugomis ir pan.);

24.4. pirkimq btitin_a atlikti ypat skubiai. Sios aplinkybes 
-negali 

priklausyti nuo
PerkanEiosios organizacijos delsimo arba neveiklumo;

24.5. perkamos PerkanEiosios organizacijos darbuotojams reikalingos mokymo paslaugos.
25. Atliekanl laZos vertes pirkim4 neskelbiamos apklausos bidu, tiule3ui-apklaisiami

ZodZiu arba raStu. Tiekejai gali buti apklausiami ZodZiu Taisykliq 2g, 24'punkruose nusratytais
atvejais. Visais kitais atvejais tiekejai apklausiami ra5tu.

26' MaZos vertds pirkimo, atliekamo neskelbiamos apklausos b[du, aweju turi buti rengiami
Sie pirkimo ir su pirkimu susijq dokumentai:
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26.1, kai pirkimas atliekamas ZodZiu:
26.7.L.Inicijavimo parai5ka, rengiama Pirkimq valdymo sistemos priemondmis;
26.1,.2. tiekejq apklausos paZyma, rengiama uZpildant Pirkimq vitdymo sistemoje esan6i4

Apklausos paZ5rmos formq (toliau - Apklausos paZyma) (i5skyrus awejus, kii raisykliq nustatytais
atvej ais apklausiamas vienas tiekej as);

26.1.3. pirkimo sutarties projektas ffeigu nusprendZiama, kad bus sutartis sudaroma raltu);
- 26.L4. kiti pirkimo dokumentai (pvz., praSymas tiekejui pagristi neiprastai maZq pasiUlymo
kainq (derybq aweju - galutinq kaing ir kiti-dokumentai, juig, prgil lri.frosiui- pirkimus
reguliuojaniiq teis6s aktq reikalavimus juos reikalaujama parengti raltu;;

26.2. kai pirkimas atliekamas raitu:
26.2.t.Inicijavimo paraiSka rengiama Pirkimq valdymo sistemos priemonemis;
26.2.2. Apklausos paZl'ma, rengiama uipildant Pirkimq vald5rmo sistemoje esaniiq tiekejq

apklausos paZymos formq (i5skyms atvejus, kai Taisykliq nustatytaii awelais apklausiamas vienas
tiekejas);

26.2.3. kvietimas tiekdjams pateikti pasitilymE (pirkimo sqlygos);
26,2.4. pirkimo sutarries projektas;

._ 26.2.5. kiti pirkimo dokumentai (pirkimo dokumentq paai5kinimai, prane5imai tiekejams,
pra5ymas tiekejui pagr[sti neiprastai maZq pasiiilymo kainE (derybq atveju - galutinq kain{ ir f.iti
dokumentai, kuriuos pagal pirkimus reguliuojandiq teis6s aktq reikalavimus bulina paiengti raStu;.

27.Kai maZos vertds pirkimas atliekamas neskelbiamos apklausos b[du, tiakeja;s turi b[ti
pateikiama 5i informacija:

27.L. pageidaujamos pirkimo objekto savybes ir svarbiausios pirkimo sutarties sqlygos;
27.2. pagal koki kriterijq bus i5renkamas ekonomiSkai naudingiausias paiiul;r*as,

Pasirenkamas vienas i5 Vie5qiq pirkimq istatymo 55 straipsnio 1 dalyje lustatytrl pasiilymo
vertinimo kriterijq;

27.3. kokias savo siiilomq prekiq, paslaugq ar darbq charakteristikas turi nurodyti tiek6jas,
kokiomis priemon€mis ir iki kada jis turi pateikti pasifllymq;

27.4'kaip bus informuojamas apklausiamas tiekejas apie sprendimq sudaryti pirkimo sutarti;
27.5. kita Perkandiosios organizacijos nustatyta informacija (iei yra).
28. Apklausiant ZodZiu su tiekejais bendraujama telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje,

vertinama internete tiekejq skelbiama informacija apie prekiq, paslaugq ar daibq kiinA.
29. Apklausiant ra5tu kvietimas tiekdjams pateikiamas paStu, elektroniniu pa5tu ar CVp IS

priemondmis, MaZos vertds pirkimq tvarkos apra5e nustatytais atvejais - tik CVp iS priemonemis,
nustaEius protingq terminq pasitilymams pateikti. Pasitilymus ra5tu gali buti pra5bma pateikti
elektroniniu pa5tu, CVP IS priemonemis ar vokuose, MaZos ve.tei pirkimq tvarkos aprale
nustatytais atvejais - tik CVP IS priemon6mis. Tame paiiame pirkime dalyvaujantys tiekejai turi
bEti apklausiami ta padia forma. Jeigu kvietimas tiekejams pateikiamas elekironiniu pa5tu, kartu su
kitais pirkimo dokumentais turi b[ti saugomas elektroninio lai5ko iSralas, patvirtinantis, kuriems
tiekejams buvo i5siqstas kvietimas.

30. Pirkimq organizatorius pirkimus pagal Vie5qjq pirkimq istatymo 82 straipsnyje vykdo
CPO LT elektroninio katalogo priemonemis.

V SKYRIUS
CENTRALIZUOTq PIRKIMU VYKDYMO YPATUMAI

31. Pasiraiydamos Sutartis su CPO, Perkandiosios organizacijos paveda CpO atlikti
centalizuotq prekiq, paslaugq ir (ar) darbq pirkimq procediiras.

32. Atlikdama pirkimo procedfiras CpO:
32.1. esant poreikiui, konsultuoja PerkanEi4sias organizacijas ddl pirkimo procediirq,

pirkimo objekto technines specifikacijos, tiekejams keliamq pi5alinimo pagrindq Uei t<vinfitacijoi
reikalavimq, pirkimo sutarties sQlygq ir kitq pirkimui atliktireikalingq do-kumertq p.rurgimo tei
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Pirkimq valdymo sistemoje patalpinimo, o taip pat ir kitais darbo su pirkimq valdymo sistema
susijusiais klausimais;

32.2. atlieka pirkimo procedlras iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties
sudarymo;

32.3. paskelbia laimejusio dalyvio pasifilymq sudarytq Cas) pirkimo sutarti Cis),preliminariqiE sutarti ir jq pakeitimus CVP IS, kaip numatyta-Vielqiq'pirkimq istatymo 86
straipsnio 9 dalyje.

33. PerkanEioji organizacija, siekdama inicijuoti pirkimo procedtras, Taisykliq 10-13
punktuose nustatyta tvarka Pirkimq valdymo sistemos priemon6mis ipo pateikia uZpitayq ir Bios
PerkanEiosios organizacijos vadovo ar jo igalioto asmens patvirtintE Iniiijavimo piraiSt<[. CnO
pirkimo procediiras pradeda tik tuomet, kai yra pateikta visi lnicilavimo parailkoje reikaliujama
informacija.

34. [vertinusi Inicijavimo paraiSkq bei prie jos pridetus dokumentus ir nustaiiusi, kad
pateikta informacija neatitinka Vielqiq pirkimq istatymo ar kitq teisds aktq reikalavimq arba yra
kitq esminiq pateiktos informacijos netikslumq, CPO ne veliau kaip per S darbo dienis grqZina
InicUavimo paraiSkq patikslinti PerkanEiajai organizacijai, nurodydima, kokie netikslumii ar
prie5taravimai (toliau - pastabos) yra taisytini. Esant poreikiui, CPO arba Perkanlioji organizacija
organizuoja susitikimq aptarti nurodytas pastabas.

35. PerkanEioji organizacija ne vdliau kaip per 5 darbo dienas nuo pastabq gavimo, pirkimq
valdymo sistemoje patikslina Inicijavimo paraitsk4 ir pakartotinai pateikia;E CnO. 

- '

36. Inicijavimo parai5ka ir susijq dokumentai fieigu reikia, papildymai ir patikslinimai),
CPO turi bUti pateikti ne v€liau kaip prie5:

36.1. 120 kalendoriniq dienq iki planuojamo pirkimo sutarties pasira5;rmo, kai pagal
Vie5qiq pirkimq [statSrmo nuostatas turi btiti atliekamas tarptautinis pirkimasj

36.2. 90 kalendoriniq dienq iki planuojamo pirkimo sutarties pasiraSymo, kai pagal Vie5qiq
pirkimq [statymo nuostatas turi blti atliekamas supaprastintas pirkimai;

36.3. 40 kalendoriniq dienq iki planuojamo pirkimo sutarties pasiralymo, kai pagal Vielqjq
pirkimq [statymo ir MaZos veftes pirkimq warkos apraSo nuostatas turi buti ltlekamai
supaprastintas maZos vertds pirkimas skelbiamos apklausos bfldu.

37' Taisykliq 36 punkte numatyti terminai netaikomi, kai Perkaniioji organizacija inicijuoja
pirkimo procedtiras, nesilaikydama Pirkimq valdyrno sistemoje numatytq planuolamo piricimo
inicijavimo datq. CPO kiekvienu atveju turi teisq ivertinti ir nustatyti tokio pirkimo pridZios dat4.

38. Vie5qjq pirkimq istatyme numatytais atvejais ar del nenumatytq aplinkybiq ilkilus
poreikiui ypad skubiai (pvz. del nuo Perkandiosios organizacijos nepriklausinEiq iplin-kybiq, tokiq
kaip gautas papildomas finansavimas, avarines / ekstremalioi situacijos ar pan) 

"ykdfi 
pirf.i-E

PerkanEioji organizacija apie tokio pirkimo vykdymq ra5tu ar pirkimo valdymo sistemos
priemon€mis informuoja CPO. Tokiu atveju Inicijavimo paraiSka gali Uuti pateikiama
neatsiZvelgiant i Taisykliq 36 punkte nurodytus terminus. Aplinkybes, del luriq qtsirado poreikis
vlf_dVti skubq pirkimq PerkanEioji organizacija nurodo Inicijavimo paraiSkoje. Aplinkybes negali
priklausyti nuo PerkanEiosios organizacijos delsimo, neveiklumo.

39. CPO gali atsisakyti atlikti pirkim4, jeigu Inicijavimo paraiSkoje pateikta informacija
neatitinka Vie5qiq pirkimq istatymo ar kitq teisds aktq reikalavimq. Tokiu aweju CpO pirkimq
valdymo sistemoje grEZina Inicijavimo parai5kE Perkandiajai organizacijai, nurodydama tokio
sprendimo motyvus.

40. Per Taisykldse nustatyt4 terminq negavus visos tinkamam pirkimo vykdymui biitinos
informacijos, arba paai5kdjus, kad pateikta informacija neatitinka Vie5qiq pirkimtl istitymo ar kitq
teises aktq reikalavimq, yra neteisdta ir (ar) neteisinga, CPO turi teisq grqZinti IniCijavimo parailkE
Perkandiajai organizacijai, sustabdyti pirkimo procediiras, nukelti jq teiminus ar nutraukti pirt i-o
procedtiras.

41. PerkanEioji organizacija kiekvienam pirkimui turi paskifii bei Inicijavimo parai5koje

lulodyti atsaking4 darbuotojq, kuris gerai i5mano pirkimo objekt4 ir kuris, prireikus, galeiq
dalyvauti pirkimo procedflrose eksperto / Komisijos nario teisemis, turetq teisq keisti,-tifshnti
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Inicijavimo parai5koje (su ja pateikiamuose dokumentuose) nurodytq informacijq, duomenis ir
pritarti atliekamiems koregavimams (toliau - Atsakingas darbuotoSai). Rtsakingis darbuotojas
Pl*imo vykdymo metu teikia ekspertinq i5vadq ddl suf6rmutuotq ktiusimq, susiiusiq su pirkimo
objektu.

-42. Jeigu pirkime pasitlymai yra vertinami pagal kainos ar s4naudq ir kokybes santyki irpasirinktos vertinti pasitilymo technines charakteristikome." kiekybiikai ivlrtinambs, eerkandioSi
organizacija turi pasitilyti pagal pirkimo pobudi reikalingq ekspertq skaiEiq, kurie atliks ekspertini
techninio pasiiilymo vertinimq.

43' Atlikus pirkimo procedflras, pirkimo sqlygos, Komisijos protokolas, kuriuo buvo
nustatytas laimetojas, Apklausos paZyma (maZos u.riir pirkimq uw.;o), laimetojo pasiiilymas,
pirkimo sutartles projektas ir kiti pirkimo sutarties sudarymui ruit utingi'pirkimo dokumentai ne
veliau kaip per 5 darbo dienas nuo laimdtojo nustatymo diuro, pe.d"uod"mi pirkimq valdymo
sistemos priemonemis PerkanEiajai organizacijai, jei neia gauta pretenzijq ar ie5kiniq.

44. PerkanEioji organizacija, sudariusi pirkimo sutarti ai pakeitusi (eigu bltq keidiama), ne
vdliau kaip per 3 darbo dienas nuo pirkimo sutirties sudarymo, pasira5ytoJpiikimo sutarties kopijq
ir-pakeitimus pateikia cPo. cPo naudodamasi Perkandiqyq organizacijq suteikta naudotojo tuirucvP IS qaskyroje, paskelbia laimdjusio dalyvio pasiulym4, sudarytE pirlimo sutarti, prelim-inariqi4
sutarti ir 5iq sutarEiq pakeitimus CVP IS, VieSqjrl pirkimqlstarymo 8b straipsnio s aiy;e nurtutliu
tvarka.

surAXliil{#j,*o,
45. PerkanEiosios organizacijos vadovo paskinas ir pirkimo sutartyje nurodytas darbuotojas,

vadovaudamasis pirkimus reglamentuojanEitl teis6s akq reikalavimais ir pirkimo sutarties
nuostatomis, atlieka pirkimo sutarties vykdymo kontrolq, tilaindamas ir priZitir6darnas:

45.1. kiek[ ir kokybq;
45.2. kainq ir ikainius;
45.3. mokdjimus;
45.4. isipareigojimq vykdymo terminus;
45.5. subtiehrq;
45.6. taikytinas netesybas;
45.7. pakeitimus;
45. 8. galiojimE ir nutraukimg.
46. Pirkimq sutarEiq vykdymo kontrole pasibaigia:
46. 1. pirkimo sutarties Balims [vykdZius sutartinius isipareigojimus;
46.2. gavus teismo sprendimq ddl sutarties privalomo nutraukimo;
46.3. nutraukus pirkimo sutarti Saliq tarpusavio susitarimu, vienos iS Baliq sprendimu.
47. PerkanEiosios organizacijos vadovo paskirtas ir pirkimo sutarlyje nuioiytas darbuotojas

nedelsiant informuoja savo vadovE apie pirkimo sutarties ne-ivykdyme arba netinkamE ivykdym4.-48. Perkantiosios organizacijos vadovo paskirtas ir piikimo rutrrry;e nurodytii aurUrotl;u,
ne veliau kaip per 3 tflg dienas nuo pirkimo sutarties lrytayrno kontroies pabaigos naudojantis
CVP IS priemon6mis- skelbia apie pirkimo sutarties neivykdymq arba netinkama ivyfaymq, kaip tai
numatyta Vie5qjq pirkimq istatyme.

VII SKYRIUS
PRETENZIJU IR GINiIJ NAGRINEJIMO TVARKA

49. CPo gautas pretenzijas del jos atliekamq pirkimq procedtirq (toliau - pretenzija)
nagrindja ir sprendimq d6l gautos pretenzijos priima CpO. 

-

50. CPo tiekeiui sprendimE del pretenzijos pateikia (i5siuniia) ir apie ji informuoja
suinteresuotus kandidatus ir dalyviams.
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5L. Pretenzijos nagrinejamos ir gindai sprendZiami
kituose teisds aktuose nustatytos Warkos bei reikalavimq.

laikantis Vie5qjq pirkimq istatyme ir

cvp rs X#,ti$,1Htr"rMAS

52' cVP IS administratoriaus funkcijas gali atlikti CPo ir perkandiqiq organizacijq
vadovq paskirti asmenys.

53. CPO ir Perkandir$q organizacijq vadovq paskirti atlikti CVp IS administratoriaus
funkcijas asmenys:

- 53.L. gali suteikti CVP IS naudotojo teises Komisijq nariams, Pirkimtl organizatoriams irpirkimus kontroliuojaniiq institucijq atstovams;

- 53.2. yra atsakingi uZ CVP IS naudotojq administravim4 ir privalo uZtil<rinti naudotojq
duomenq aktualumE- ir teisingum4 (suteikiant ivpls naudotojo teises naujiems naudotojams ir
stabdant CVPIS naudotojo teises buvusiems naudotojams).

54' CVP IS administratoriai ir CVP IS naudotojai, naudodamiesi CVp IS, turi vadovautis
Naudojimosi centrine vi.eiqjq pirkimq informacine sisiema taisyklemis, patvirtintomis Vie5qjq
pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodzio 2g d. isakymu Nr. l_s-i_gi_.

BAr crArffi 3 ["rT[t srAro s

55. Planavimo ir pasirengimo pirkimams dokumentai, pirkimo dokumentai, parailkos,
pasjtilymai bei jq nagrinejimo ir vertinimo dokumentai, Komisijos sprendimq priemimo, derybq,
dialogo ar kiti protokolai, susiraiinejimo su tiekejais dokumertai, Apklausos'paZymrr, t iti ,,pirkiTl susijq dokumentai, preliminariosios pirkimo sutartys, pirkimo *t.rtyr, lq pit eitimai ir sujq vykdymu susijq dokumentai saugomi vie5qiq pirkimq frtuty*o nusratyra tvirka. Komisijosprotokolai pasiraSomi, registruojami ir saugojami Pirkimq- valdymo sistemoje. Atsiradus
nenumatytoms aplinkybdms ar ddl kitq prieZastiq negalint Komisijoi protokolo pisira5yti Sioje
sistemoje, Komisijos sprendimu jie gali btiti pasiraSomi popierinio doi<umento forma ar elektroniniu
parasu. Tokiu atveju pasira5yti protokolai turi btiti uZregiitruo;ami ir saugojami pirkimq vald;rmo
sistemoje.

- 56. SusipaZinti_su informacija, susijusia su pasiiilymq nagrin6jimu, ai5kinimu, vertinimu irpalyginimu, gali dk Komisijos pirmininkis ir nariai, Pirkimq organizatorius, ekspertai, Viedqiq
pirkimq tarnybos ir kitq kontroliuojandiq institucijq atstovai, perkantiosior o.gunirucijos vadovas irjo igalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos,-turinEios iokiq teisq pagal Li.turo, Respublikos
istatymus.

- 57. Komisijos pirmininkas ir nariai, Pirkimq iniciatorius, Pirkimq organizatorius, ekspertas,
stebdtojas ir kiti asmenys, dalyvaujantys pirkimo procedfirose ar galintys daryti itakq jos
rezultatams, savo funkcijas pradeda vykdyti tik po to, kai pasira5o VieSriq pirkimq tarnybos kartu
su.Vyriausiqja tarnybin6s etikos komisija nustatytos formos ne5aliikumo deklaracijq (toliau -NesaliSkumo deklaraciia), nustatytos foimos (priedas) konfidencialumo pasiZadejimq (toliau -Konfidencialumo pasiZadejimas) ir Vieiqjq ir piivadiq interesq derinimo pLtymo nustatyta fvarka
deklaravq privadius interesus,- o asmenyi, 

-kuriems 
neprivaloma deklaruoti privaiius interesus, -

na3i1a.9-e vie5qiq pirkimq tarnybos kartu su- Vyriausiqia tarnybines etikos komisila nustatyros formos
nesaliSkumo deklaracij4' Ne5ali5kumo deklaiacijos lr xonfidencialumo pasiZade.limai pasiraiomi,
registruojami ir saugojami tam skirtame registre Pirkimq valdymo sistemoje. Atsiradus
nenumatytoms aplinkybems ar del kitq prieZasEiq negalint Ne5ali5kumo deklaracijos ir
Konfidencialumo pasiZadejimo pasira5yti Piikimq valdymJ sistemoje, jie gali btti pasira5omi
popierinio dokumento forma ar elektroniniu para5u ir turi buti uZregisiruojami"paskirto darbuotojo
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bei saugojami Pirkimq valdymo sistemoje. UZ Siame Taisykliq punkte nurodytq dokumentq
pasirasymE ir pateikimq laiku yra atsakingi juos pasiralantys asmenys.

58' PerkanEiosios organizacijos paskirti ekspertai, Komisijos nariai, stebetojai, kiti
asmenys, dalyvaujantys pirkimo procediirose ar galintys daryti ita[E jos rezultatams, 

-pradeda

vykd-yt_t savo pareigut t-i1. po to, kai yra tinkamai ?ektaravq ii 1ar) paiiftsInq privaEius interesus
pagal Lietuvos Respublikos vie5qiq ir privaEiq interesq derinimo.iitatymE. UZ Siame Taisykliq
punkte nurodytos deklaracijos pateikim4 ir (ar) tikslinimq yra atsakingi vieSuosius ir privaiius
interesus deklaruojantys asmenys.

59' Perkandioji organizacija, Komisijos pirmininkas ir nariai, ekspertai ir kiti asmenys
negali tretiesiems asmenims atskleisti i5 tiekejq gautos informacijos, kuri4 jie nurode kaip
konfidencialiE. Konfidencialia nelaikoma tokia inioirnacija, kuri yra viisai Zinoma arba vie5a pagal
pirkimus reglamentuojandiq teisds aktq reikalavimus.

60. Pasikeitus Taisykl6se nurodytiems teisds aktams, taikomos aktualios jq redakcijos ar
pakeistq teisini reguliavimq nustatantis teisds aktas.



Klaipedos miesto savivaldybei pavaldZiq istaigq
centralizuotq ir decentralizuotq vieslilq pirkimq
vykdymo tvarkos taisykliq
priedas

(Konfidencialumo pasiiaddjimo tipind forma)

(Vieiojopirkimokomisijospirmininko,nario,pirkimoini,ioto.,iiop,,1o
vardos ir pavardd)

VIESOJO PIRKIMO KONFIDENCIALUMO PASIZADEJIMAS

20_ m.

(paraias) (vardas ir pavardi)

d.
Klaipeda

Bldamas _(,i,sojopt,toriumi,pirkimoiniciatoriumi,ekspertu,stebebju)
1. PasiZadu:
L'1. saugoti irtik istat5rmq ir kitq teises.aktq nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visq su pirkimu

susijusi4 informacijE, kuri man taps Zinoma, dirbant Vie5ojo pirkimo komisijos pirmininku, nariu, pirkimo
organizatoriumi ar ekspertu;

1.2' man patiketus dokumentus saugoti tokiu bndu, kad tretieji asmenys neturetq galimybris su jais
susipaZinti ar pasinaudoti;

1.3. nepasilikti jokiq man pateiktq dokumentq kopijq.
2' Man Zinoma, kad su pirkimu susijusiE informici;E, kuriq VieSqjq pirkimq istatymo ir kitq su jo

igyvendinimu susijusiq teisds aktq nuostatos numato tei[ti pirkimo prJ..au.ose aatyvaulandioms arba
nedalyvaujanEioms Salims, galesiu teikti tik ipareigotas pirkimo komisijos ar perkantiosios organizacijos
vadovo ar jo igalioto asmens. Konfidenciaiiq informacil4 galesiu atikleisti tik Lietuvos Respublikos
istatymq nustatytais atvejais.

3. Man iSai5kinta, kad konfidenciali4 informacijE sudaro:
3'1. informacija, kurios konfidencialum4 nurode tiekdjas ir jos atskleidimas n6ra privalomas pagal

Lietuvos Respublikos teisds aktus;
3.2- visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos VieBqjq pirkimq istatymo ir kitq sujo, igyvgn-dinimu susijusiq teisds aktq nuostatos nenumato teikti pirkimo frrocedurose'dal-yvaujanEioms

arba nedalyvaujanEioms Salims;

. 3'3' informacija, jeigu jos atskleidimas prie5tarauja istatymams, daro nuostoliq teisetiems Saliq
komerciniams interesams arba trukdo uztikrinti .4zining4 klnkurenci; a.4' Esu ispdtas, kad, paZeidqs 5i pasiZaddjimq turesiu atiyginti perkanEiajai organizacijai ir
flekejams padarytus nuostolius.


