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VILNIAUS VAIKV IR JAUNTMO KLUBO ,,KREGZDUTE"
SUPAPRASTINTU VIESUJU PIRKIMU TAISYKLES

I. BENDROSIOSNUOSTATOS

1. Vilniaus vaikq irjaunimo klubo ,,Kregzdute" supaprastintq viesqjq pirkim q taisyk les (toliau
Taisykles) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesdq pirkimq istatymu (Zin., 1996, Nr. 84-

2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau - Viesqjq pirkirnq istarymas), kitais viesuosius pirkimus (toliau
pirkimai) reguliuojandiais teisds aktais.

2. Sios Taisykles nustato supaprastintq pirkimq planavimo, organizavimo ir ataskaitq teikimo
tvarkq, pirkimus atliekanaius asmenis, pirkimo bldus n jq atlikimo, gindq nagrinejimo procediiras,
pirkimo dokumentq rengimo ir teikimo tiekejams reikalavimus.

3. Vilniaus vaikq ir jaunimo klubo ,,Krcgzdute" prekiq, paslaugq ir darbq supapmstintus
pirkimus (toliau - supaprastinti pirkimai) gali atlikti Viesqjq pirkimq istatymo 84 straipsnyje nustalytais
atvejais.

4. Atlikdama supaprastintus pirkimus, Vilniaus vaikq ir jaunimo klubas ,,KrcgZdute"
vadovaujasi Siomis Taisyklemis, VieS{iq pirkimq istatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Zin.,
2000,
74-2262), kitais istatymais ir teis6s aktais.

Nr.

5. Supaprastinti pirkimai atliekami laikantis lygiateisiskumo, nediskriminavimo, skaidrumo,
abipusio priparinimo ir proporcingumo principq, konfidencialumo ir nesaliskumo reikalavimq.
Priimantsprendimus del pirkimq, vadovaujamasi racionalumo principu.

6. Siose Taisyklese vartojamos sAvokosi
Apklausa supaprastinto pirkimo budas, kai Vilniaus vaikq irjaunimo klubas .,Kregzdute" raitu

arba iodziu kvieaia tiekejus pateikti pasiulymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iS maziausiq kain4
pasi iusio ar ekonomiSkiausi4 pasinlymq pateikusio tiekejo.

Konfidencialurno pasiiad€jimas - Viesojo pirkimo komisijos nario, pirkimo organizatoriaus,
eksperto ar kito asmens ras)1inis pasiTadejimas, kad jis neteik tretiesiems asmenims informacijos,
kurios atskleidimas prieStarautq Sio istatymo reikalavimams, visuomenes interesams ar pazeistq teisetus
pirkimuose dalyvaujandiq tiekejq ir (ar) Vilniaus vaikq irjaunimo klubo ,,Kregzdute" interesus.

Mazos vertds pirkimai supaprastinti pirkinai, kai yra bent viena iS Siq sqlygq:
prekiq ar paslaugq pirkimo verte yra mazesne kaip 58 000 eurq be PVM, o darbq vefte maiesne
kaip 145 000 eurq be PVMi perkamos panaSios prekes, paslaugos ar perkami darbai yra suskirstyti i
atskiras dalis, kuriq kiekvienai numatoma sudaryti atskirq pirkimo sutarti ir kuri yra ne didesne kaip I0
procentq bendros visq pirkimo daliq vertes perkant panaSias prekes ir paslaugas ir ne didesne kaip 1,5
procento bendros visrl pirkimo daliq vertes perkant darbus.

Nelaliskumo dcklaracija VieSqjq pirkimq komisijos nario, pirkimo organizatoriaus ar
eksperto pareiskimas raItu, kad jis nesaliskas tiekejams.

Numatomo pirkimo vert6 (toliau - pirkimo verte) yra Vilniaus vaikq ir jaunimo klubo
,,Kregidute" numatomq sudarlti pirkimo sutardiq vertd, skaidiuojama imant vis4 moketin4 sum4 be
pridetines vertds mokesdio, iskaitant visas sutarties pasirinkimo ir atnaujinimo galimybes. Pirkimo
verte skaidiuojama tokia, kokia ji yra pirkimo pradzioje, nustatytoje vadovaujantis Viesqiq pirkimq

istatymo 7 straipsnio 2 dalimi.
Numatomo prekiq, paslaugq ar darbq pirkimo verte apskaiaiuojama pagal Viesqjq pirkimq

tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. isakymu Nr. 15-26,,DeI numatomo viesojo pirkimo vertes
skaiaiavimo metodikos parvirtinimo" (Zin.2oo3, Nr.22-949;2006, Nr. l2-454i 2008, Nr. 103-3961)
patvirtintq Numatomo viesojo pirkimo vertds skaidiavimo metodik4 (aktualie redakcijo.



Pirkimo dokumentai Vilniaus vaikq irjaunimo klubo ,,Kregzdute" rasru pateikiami tiekejams
dokumenlai ir elektroninemis priemonemis pateikti duomenys, apibidinantys pe*am4 objekt4 ir
pirkimo sqlygas: skelbimas, kvietimas, techninB specifikacij4 apraiomieji dokumentai, pirkimo
sutarties projektas, kiti dokumentai ir dokumentq paaiskinimai (patikslinimai).

Pirkimo organizatorius Vilniaus vaikq ir jaunimo klubo ,,Kregrdut6" direktoriaus isakymu
paskirtas Vilniaus vaikq ir .jaunimo klubo ,,Kregzdute" darbuotojas, kuris Taisykliq nustatyta tvarka
organizuoja ir atlieka supaprastintus mazos venes pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma
Viesojo pirkimo komisija (toliau - Komisija).

Supaprastintas .tviras konkur"sas supaprastinto pirkimo bildas, kai kiekvienas
suinteresuotas tiekejas gali pateikti pasiiilymq.

Supaprastintas ribotas konkursas - supaprastinto pirkimo bidas, kai paraiskas dalyvauti
konkurse gali pateikti visi norintys konkurse dalyvauti tiekejai, o pasiulymus konkursui tik Vilniaus
vaikq irjaunimo klubo ,,Kregzdute" pakviesti tiekejai.

Supaprastintos skelbiamos derybos supaprastinto pirkimo bldas, kai paraiskas dalyvauti
derybose gali pateikti visi tiekejai, o Vilniaus vaikq irjaunimo klubas,,Kregzdute" su visais ar atrinktais
tiekdjais derasi del pirkimo sutarties sqlygq.

7. Siose Taisyklese vartojamos kitos sqvokos nusratyros Viesqjq pirkimq istatyme.

II. SUPAPRASTINTUS PIRKIMUS ATLIEKANTYS ASMENYS

8. Supaprastintus pirkimus (mazos veftes pirkimus) vykdo Perkandiosios organizacijos
direktoriaus isakymu, vadovaujantis Viesqjq pirkimq istatymo l6 straipsniu, sudaryta Viesqjq pirkimq
komisija (toliau vadinama - Komisija). Komisija pirkimus lykdo kai numatomos sudar),ti viesojo
pirkimo sutarties verte yra didesnd negu l0lukstanaiq eurq ( be pridetines vertes mokesaio).

9. Mazos vertes pirkimus vykdo Perkandiosios organizacijos direktoriaus isakymu paskirtas
Pirkimq organizatorius. Pirkimll organizatorius gali atlikti mazos vertes pirkimus, kai numatomos
sudaryli viesojo pirkimo sutarties verte yra ne didesne nei l0 tlkstandiq eurq (be pridatines vertas
mokesEio).

10. Viesqjq pirkimq komisijos (toliau vadinama Komisija) pirmininku, seketoriumi (vienas
iS Komisijos nariq),jos nariais ir pirkimo organizatoriumi skiriami nepriekaistingos reputacijos asmenys-

I l. Tuo paaiu metu vykdomiems keliems mazos vertbs pirkimams gali biiti paskirtikeli pirkimo
organizatoriai ar kelios Komisijos. Perkanaiosios organizcijos direktorius ar jo igaliotas asmuo turi
teise priimti sprendimq pavesti pirkimq atlikti Komisijai ar Pirkimo organizatoriui neatsizvelgdamas i
Taisykliq 9 irl0 punkto nuostatas.

12. Komisija dirba pagal Perkandiosios organizacijos direktoriaus isakymu patvirtint4 Vies{q
pirkimq komisijos darbo reglament4. Komisijai turi biti nustatytos uZduotys ir suteikti visi uzduotims
vykdyti reikalingi igaliojimai. Komisija sprendimus priima savarankiskai. Komisijos nariai ir pirkimo
organizatorius turi buti pasira!9 nesaliskumo deklaracijq ir konfidencialumo pasizadejim4.

13. Perkantio.ji organizacija gali rakdyti supaprastinos pirkimus per centring perkanaiqjq
organizacijq arba i5 jos (ei centrine perkanaioji organizacija sudariusi alitinkamq prekiq, paslaugq ar
darbq preliminari4sias sutartis). Siiilymq pirkti per centrin9 perkandiqi4 organizacij4 arba i{ jos
Perkanaiosios organi?icjjos direktor,ui gali teikti Komisija ar Pirkimo organizatorius.

14. Perkandioji organizacija supaprastinto pirkimo procediircms iki pirkimo sutarties sudarymo
atlikti gali igalioti kitq perkanaiqi4 organizacijq (toliau igaliotoji organizacija). Tokiu atveju

igaliotajai organizacijai nustatomos uzduotys ir suteikiami visi igaliojimai toms urduotims vykdyti.
15. Perkanaioji organizacija, gavusi Viesqjq pirkimq tamybos sutikim4, bet kuriuo metu iki

pirkimo sutarties sudarymo turi teisq nutraukti pirkimo procediras, jeigu atsirado aplinkybiq, kuriq
nebuvo galima numatyt; (perkamas objektas tapo nereikalingas, nera lesq uZ ji apmokdti ir pan.).
Vies{iq pirkimq tarnybos sutikimas nereikalingas nutraukiant mazos vertes pi*imo procedrims.
Teikim4 del supapmstinto pirkimo nutraukimo Komisijos arba pirkimo organizatorius teikia
Perkanaiosios organizacijos direktoriui, kuris priima sprendimq d6l supaprastinto ar mazos vert6s
pirkimo procedilrq nutraukimo.



III. SUPAPRASTINTV PIRKIMU PASKELBIMAS

16. vilniaus vaikq ir jaunimo klubas ,,Kregdute" Viesqiq pirkimq istatymo 86 straipsnyje
nustatyta tvarka privalo paskelbti apie kiekvien4 supaprastint4 pirkims isskyrus Taisykliq 17 punkte

nustatytus atvejus.
17. Neskelbiant apie pirkimq gali biiti perkamos prekes, paslaugos ar darbai, kaii

17.1. pirkimas, apie kuribuvo skelbta, neivyko, nes nebuvo gauta paraiskq ar pasillymq;
17.2. atliekant pirkim+ apie kuri buvo skelbt4 visi gauti pasiiilymai neatitiko pirkimo

dokumentq reikalavimq arba buvo pasinlytos per didel6s Vilniaus vaikq irjaunimo klubui ,,Krcgzdute"
nepriimtinos kainos, o pirkimo sqlygos iS esmes nekeidiamos ir ineskelbiam4 pirkimq kviediami visi
pasi0lymus pateike tiekejai, atitinkantys perkandiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos
reikalavimusi

17.3. del i\ykiq, kuriq vilniaus vaikq ir jaunimo klubas ,,Krcgzdute" negalejo i5 anksto
numatyti, biitina skubiai isi$,'ti reikalingq prekiq, paslaugq ar darbq. Aplinkybes, kuriomis grindliama
ypatinga skuba, negali p klausyti nuo perkandiosios organizacijos;

17.4. atliekami matos vertds pirkimai Vilniaus vaikq ir jaunimo klubo ,,Kregzdute"
nustao'tais atvejais;

17.5. mazos vertes pirkimo atveju Vilniaus vaikq ir jaunimo klubas ,,Kregzdute" apie
pradedam4 pirkimq nustatyt4 laimetojq, ketinam4 sudaryti ir sudarytq pirkimo sutarti informuoja savo

tinklalapyje;
17.6. del techniniq priezaidiq, meninio k[rinio suklrimo arba isiSijimo ar del objektyvi'{

aplinkybiq, patentq, kitq intelektines nuosavybes teisiq ar kitq isimtiniq teisiq apsaugos tik konkretus
tiekejas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nera jokios kitos
altematyvos;

18. Neskelbiant apie pirkim4 gali biiti perkamos prekes ir paslaugos:

18.1. kai Vilniaus vaikq irjaunimo klubas ,,Kregzdute" pagal ankstesn9 sutarti i5 tam tikro
tiekejo pirko prekiq arba paslaugq ir nustate, kad iS jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu poziiiriu
derinant su jau turimomis prekemis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo
efektyv[s, is esmes nesikeidia prekiq ar paslaugrl kainos ir kitos sqlygos, o altematyviis pirkimai del
techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais bltrl nepriimtini, nes Vilniaus vaikq ir jaunimo klubui

,,Kregidute" isigijus skirtingq techniniq charakteristikq prekiq ar paslaugq,ji negaletq naudotis anksciau
pirktomis prek€mis ar paslaugomis ar patirtq dideliq nuostoliq. Jeigu papildomai perkamq prekiq ar
paslaugq kaina virsija 30 procentq ankstesnds pirkimq kainos, turi brti atliekama ekspertiza d6l
papildomai perkamq prekiq ar paslaugq techniniq charakteristikq suderinamumo:

18.2. prekiq ir paslaugq, skirlq Lietuvos Respublikos diplomatinems atstowbems,
konsulinems istaigoms ubienyje ir Lietuvos Respublikos atsto\ybCms prie tarptautiniq organizacijq,
kariniams atstovams ir specialiesiems atasa, pirkimams uisienyje;

18.3. prekes ir paslaugos yta perkamos naudojant reprezentacin6ms islaidoms skirtas lesas.

19. Neskelbiant apie pirkim4 taip pat gali bnti perkamos prekes, kai:
l9-1. perkamos prekes gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studijq ar techninio

tobulinimo tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengli mokslo ar tobulinimo islaidq;
19.2. prekiq birzoje perkamos kotiruojamos prekes;

19.3.perkami muziejq eksponatai, archyvq ir bibliotekq dokumentai, prenumeruojami

Iaikrasdiai ir iumalai:
l9.4.ypaa palankiomis sqlygomis perkama i5 bankrutuojandiq, likviduojamq ar

restruktiirizuojamq iikio subjektq;
19.5. prek6s perkamos iS valstyb6s rezervo.

20. Neskelbiant apie pirkimq taip pat gali bnd perkamos paslaugos, kai:

20.1. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenq (informacinemis)
bazemisi



20.2. perkamos teisejq, prokurorq, profesines karo tamybos kariq, Vilniaus vaikq irjaunimo
klubo ,,Kregidute" valstybes tamautojq ir (ar) pagal darbo sutarti dirbanaiq darbuotojll mokymo
paslaugos;

20.3. perkamos literatiiros, mokslo ir meno kririniq autoriq, atlikejq arjq kolektyvo paslaugos,
taip pat mokslo, kultiiros irmeno sridill projektq vertinimo ir pretendentq gauti teises aktq nustatyta tvarka
isteigtas premijas veiklos siose srityse vertinimo paslaugos;

20.4. perkamos ekspertq komisijq, komitetq, tarybq, kuriq sudarymo tvarkq nustato Lietuvos
Respublikos istatymai, nariq teikiamos nematerialaus pobiidzio (intelektines) paslaugos;

20.5. perkamos mokslo ir studijq institucijq mokslo, studijq programq, meninds veiklos, taip
pat Siq institucijq steigimo ekspertinio vertinimo paslaugos.

21. Neskelbiant apie pirkimq taip pat gali buli perkamos paslaugos ir darbai, kai:
21.1. del aplinkybiq, kudq oebuvo galima numatyti, paaiskej4 kad reikia papildomq darbq

arba paslaugq, neiralytll i sudaryt4 pirkimo sutarti, tailiau be kuriq negalima uzbaigti sutarties vykdymo.
Tokia pirkimo sutartis gali blti sudaroma tik su tuo tiekeju, su kuriuo buvo sudaryta pradine pirkimo
sutartis, ojos ir visq kitq papildomai sudarytq pirkimo sutaraiq kaina neturi virsyti 30 procentq pradines
pirkimo sutarties kainos;

2l.2. perkant i5 esamo tiekejo naujas paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti pagal
ankstesng pirkimo sutarti, su s4lyga, kad ankstesnioji sutartis buvo sudaryta skelbiant apie pirkim4 ir kuri
skelbiant buvo atsizvelgta itokiq papildomq pirkimq vertg, galimybe pirkti papildomai buvo nurod)4a
pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tam padiam projektui \ykdyti. Papildomq pirkimq metu
sudaromq pirkimo sutardiq trukme negali biiti ilgesne kaip 3 metai skaidiuojant nuo pradinds pirkimo
sutarties sudarymo momento.

22. Atlikdama supaprastintE neskelbiamq pirkimq ir pri6musi sprendim4 sudar)1i sutarti,
Vilniaus vaikq irjaunimo klubas ,,Kregzdut6" Sio istatymo 86 straipsnyje nustatyta tvarka gali paskelbti
informacini pranesimq, o kai atliekamas Vieaqjq pirkimq istatymo 2 priedelio B paslaugq s4rale nurodytq
paslaugq pirkimas ir kai pirkimo verte yra ne mazesne, negu nustatyta tarptautinio pirkimo
vertes riba, praneSim4 del savanorisko ejr arte skaidrumo.

IV. PIRKIMO DOKUMENTU RENGIMAS, PAAISKINIMAI, TEIKIMAS

23. Vilniaus vaikq irjaunimo klubas ,,Krcgzdute", vykdydamas supaprastintus pirkimus, isskyrus
mazos vertes pirkimus, pirkimo dokumentuose pateikia informacijll nurodltq Viesqjrl pirkimq istatymo
24 straipsnio 2 dalies 9 ir 23 punktuose, bei kit4 informacijq, reikaling4 tinkamam pirkimo atlikimui ir
pasiulymq pateikimui. Mazos vert6s pirkimq atveju pirkimo dokumentuose pateikiama tokia
informacij4 kuri, Vilniaus vaikq irjaunimo klubo ,,Kregidute" manymu, reikalinga tinkamam pirkimo
atlikimui.

23.1. Nesibaigus pasiiilymq pateikimo terminui, tiekejas gali papralyti, kad perkandioji
organizacija paaiskintq pirkimo dokumentus. Perkanaioji organizacija atsako i kiekvien4 tiekejo CVP
IS priemonemis pateikt4 praiym4 paaiskinti pirkimo dokumentus, jeigu prasymas gautas ne vdliau kaip
prieS 4 darbo dienas iki pasiiilymq pateikimo termino pabaigos. Perkantioji organizacija i gaut4 pralym4
atsako CVP IS priemon6mis ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkanaioji
organizacija, atsakydama tiekejui, nenurodo, iS ko gavo prasym4. Atsakymas turi b[ti sk€lbiamas ne
veliau kaip likus I darbo dienai iki pasiulymq pateikimo termino pabaigos.

24. Pirkimo dokumentai gali biiti nerengiami, kai apklausa vykdoma Zodziu.
25. Pirkimo dokumentai rengiami lietuvirl kalba. Papildomai pirkimo dokumentai gali biiti

rengiami ir kitomis kalbomis.

V. TIEKEJV KVALIFIKACIJOS PATIKRINIMAS

26. Siekiant isitikinti, ar tiekejas bus pajegus ivykdyti pirkimo suta(i, vadovaujantis Vies{irl
pirkimq istatymo 32 38 straipsniq nuostatomis ir atsizvelgiant i Viesqjq pirkimq tamybos direktoriaus
2003 m. spalio 20 d. isakym4 Nr. I S- 100 ,,Del tiekejq kvalifikacijos vertinimo metodiniq rekomendacrjrl



parvirtinimo" (Zin., 2003, Nr. 103- 4623; 2009, Nr. 39- t 505) (aktualiq redakcijq), pirkimo dokumentuose
nustatomi tiekejq kvalifikacijos reikalavimai ir vykdomas tiekejq kvalifikacijos patikrinimas.

27. Tiek€jq kvalifikacijos neprivaloma tikrinti, kai:
27.1. jau vykd).toje pirkimo proceduroje visi gauti pasiiilymai neatitiko pi*imo dokumentq

reikalavimq arba buvo pasillytos per dideles, Vilniaus vaikq irjaunimo klubui ,,Icegzdute" nepriimtinos
kainos, o pirkimo sqlygos i5 esmds nekeiciamos ir dalyvauti apklausos biidu atliekamoje pirkimo
proceduroje kviediami visi pasiulymus pateikg tiek6jai, atitinlentys Vilniaus vaikll ir jaunimo klubo
,,Kregzdut6" nustatytus minimalius kvalifi kacijos reikalavimus;

27.2. del techniniq, meniniq prieiasaiq ardelobjektyviq aplinkybiq tik konketus tiekejas gali
patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir nerajokios kitos altemao.r'os;

27.3. kai Vilniaus vaikq ir jaunimo klubas ,,Kregdut6" pagal ankstesn9 pirkimo sutarti is
kokio nors tiekejo pirko prekiq arba paslaugq ir nustate, kad isjo tikslinga pirkti papildomai, techniniu
poziiriu derinant su jau turimomis prek€mis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai
buvo efektyvis, iS esmes nesikeiaia prekiq ar paslaugq kainos ir kitos sqlygos, o altematyvus pirkimai dal
techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais butq nepriimtini, nes Vilniaus vaikq ir jaunimo klubui
,,ttuegtdut6" isigijus skirtingq techniniq charakteristikq prekiq ar paslaugq,ji negaletq naudotis anksdiau
pirktomis prekemis ar paslaugomis ar patirtq dideliq nuostoliq;

27.4. prenumeruojami laikrasdiai ir Zumalai;
27.5. perkamos licencijos naudotis bibliotekq dokumentais ar duomenq (informacinemis)

bazemis:
27.6. del aplinkybiq, kuriq nebuvo galima numatlti, paaiSkeja, kad re ikalingi pap ildom i darbai

arba paslaugos, kurie nebuvo iraSyti i sudaryt4 pirkimo sutarti, taaiau be kuriq negalima uzbaigti
pirkimo sutarties vykdymo:

27.7. perkamos ekspertq komisijq, komitetlL tarybq nariq teikiamos nematerialaus pobldzio
(intelektines) paslaugos;

27.8. perkamos literatiiros, mokslo irmeno kiiriniq autoriq, atlikdjq arjq kolekt),vo paslaugos,
taip pat mokslo, kultiiros ir meno sriaiq projektq vertinimo paslaugos;

27.9. del ivykiq, kuriq Vilniaus vaikq ir jaunimo klubas ,,Kregzdute" negalejo iS anksto
nurnatyti, biitina skubiai isiryti reikalingq prekiq, paslaugq ar darbq;

.27. l0 maZos renes pirkimq aNeju.

VI. PASIULYMV NAGRINEJIMAS IR VERTINIMAS

28. Pasi ymai turi biti priimami laikantis pirkimo dokumentuose nustatytos tvarkos.
29. Pasiulymai nagrinejami irvertinami konfidencialiai, nedal),vaujant pasiiilymus pateikusiems

tiek6jams ar jq atstovams.
30. pasi[lymai vertinami remiantis vienu is Siq kriterijq;

30.1. ekonomiskai naudingiausio pasitlymo, kai pirkimo sutartis sudaroma su dalyviu,
pateikusiu Vilniaus vaikq irjaunimo klubui ,,Kregzdute" naudingiausiq pasiulymq, isrinkt4 pagal pirkimo
dokumentuose nustatytus kriterijus, susijusius su pirkimo objeklu, - paprastai kokybes, kainos, techniniq
privalumq, estetiniq ir funkciniq charakteristikq, aplinkosaugos charakteristikq, eksploatavimo islaidq,
efektywmo, garantinio aptarnavimo ir technines pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba
u;baigimo laikoi

30.2. maziausios kainos.

I'II. PIRKIMO SUTARTIS

ll. Pirkimo sutartis turi biiti sudaroma nedelsiant, bet ne anksdiau negu pasibaige pirkimo
suta(ies sudarymo atid6jimo terminas (toliau - atidejimo terminas). Atidejimo terminas gali biti
netaikomas, kai:

3l.l. vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis ir nera

suinteresuoq kandidatq;
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31.2. supaprastintq pirkimq atveju pirkimo sutarties verte mazesne kaip 5 000 euq be PVM
arba kai pirkimo sutartis sudaroma atliekanl mazos vertes pirkimA.

32. Pirkimo sutartis sudaroma rastu. Pirkimo sutartis gali b[ti sudaroma Zodziu, kai atliekami
supaprastinti pirkimai, kuriq sutarties vefte yra mazesne kaip 5 000 eurq be PVM. Kai pirkimo sutartis
sudaroma raStu (iiskyrus mazos veftes pirkimus), turi biti nustatyta:

12.1. pirkimo sutadie( saliq rei5es ir pareigos:

32.2. perkamos prekes, paslaugos ar darbai,jeigu imanoma, tiksllsjq kiekiai;
32.3. kaina a$a kainodaros taisykles, nustatytos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybes

arba jos igaliotos institucijos patvirtint4 metodik4;
32.4. atsiskaitymq ir mokaiimo tvarka;
12.5. prievoliq i\)kdymo terminaii
'12.6. prievoliq irlLdymo uzilrinima\:
32.7. gindq sprendimo tvarka;
32.8. pirkimo sutarties nutraukimo tvarka;
32.9. pirkimo sutarties galiojimas;
32.10. subrangovai, subtiekejai ar subteikdjai, jeigu vykdant sutarti jie pasitelkiami, ir jq

keitimo tvarka.

VIII. SUPAPRASTINTV PIRKIMV BUDAI IR JU PASIRINKIMO SALYGOS

33. Pirkimai atliekami siais biidais:
33. l. supaprastinto atviro konkurso;
33.2. supaprastinto riboto konkurso;
33.3. supaprastintq skelbiamq derybq;
33.4. apklausos.

34. Pirkimas supaprastinto atviro, supaprastinto riboto konkurso ar supaprastintq skelbiamq
derybq budu gali buti atliktas visais atvejais, tinkamai apieji paskelbus.

35. Apklausos biidu pirkimas gali blti atliekamas, kai pagal Viesqjq pirkimq lstatym4 ir
Taisyklase nustatytas s4lygas apie supaprastintq pirkimq neprivaloma skelbti.

Ix. SI'PAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS

36. Vykdant supaprastint4 atvirq konkurs4, dalyviq skaidius neribojamas. Apie pirkimq
skelbiama Siose Taisyklese nustao'ta tvarka. Atviras konkursas laikomas ivykusiu,jeigu yra bent vienas
neatmestas pasiilymas.

37. Supaprastintame atvirame konkurse Vilniaus vaikll irjaunimo klubo ,,Kregzdute" ir dalyvirl
derybos draudziamos.

X. SUPAPRASTINTAS RIBOTAS KONKURSAS

38. Vilniaus vaikq irjaunimo klubas ,,Kregidute" supaprastint4 ribot4 konkursq vykdo etapais:
38.1. liose Taisyklese nustatyta tvarka skelbia apie supaprastintq pirkim4 ir remdamasi

paskelbtais kvalifikacijos kriterijais atrenka tuos kandidatus, kurie bus kviediami pateikti pasiiilymusi
38.2. vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nustatytomis s4lygomis, nagrineja, vertina ir

lygina pakviestq dalyvirl pateiktus pasiiilymus.
39. Ribotame konkurse Vilniaus vaikq ir jaunimo klubo ,,Kregzdute" ir tiek6jq derybos

draudziamos.
40. Ribotas konkursas laikomas irykusiu,jeigu yra bent vienas neatmestas pasiulymas.
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XI. SUPAPRASTINTOS SKELBIAMOS DERYBOS

41. Vykdant supaprastintas skelbiamas derybas, apie supaprastint4 pirkimq skelbiama Siose
Taisykl6se nustaota warka. Derybos laikomos ivykusiomis,jei yra bent vienas neatmestas pasiilymas.

42. Derybq eiga turi biti iforminta raltu.

XII. APKLAUSA

43. ZodZiu pirkimas rykdomas telefonu irlarba tiesiogiai bendraujant su potencialiu Tiekejui
43.1. telefonu, t. y. kai skambinama telefonu ne maziau kaip trims tiekejams;
43.2. tiesiogiai bendraujant su potencialiu tiekeju, t. y. vykstant i potencialaus tiekejo

buveing parduotuvg, turgq ar kt. ir suraSant reikalingq prekiq, paslaugq kainas, o grizus i darbo vietq
uzpildoma Tiekejq apklausos pazyma-

,14. Rastu pirkimas vykdomas, kai prekiq ar paslaugq viesojo pirkimG-pardavimo sutarties
verte yra didesn6 nei 5 000 eurq be PVM arba darbq viesojo pirkimo-pardavimo sutarties verte yra
didesne kaip I0 000 eury be PVM.

45. Ra.stu kreipiantis itiekdjus yra suformuluojamos pirkimo s4lygos, kuriose Pirkimo
organizato-rius ar Komisijos pirmininkas, viesojo pirkimo komisijos vardu, kreipiasi ra{tu i potencialius
Tiekajus. Sios pirkimo s4lygos potencialiems tiekejams pateikiamos pa}tu, faksu, elektroniniu pastu
arba asmeniskai. Tokios apklausos metu tiekejams tur€tq biti pateikta Si informacija:

45.1. pageidaujamos pirkimo objekto salybes;
45.2. svarbiausios pirkimo sutarties sqlygos;
45.3. kokiais kriterijais vadovaujantis bus pasirenkamas tiekejas, su kuriuo bus sudaroma

pirkimo sutartis;
45.4. kokius dalykus turi nurodyti siiilantis savo prekes, paslaugas ar darbus tiekejas, kokia

forma (ralytine ar Zodine) ir iki kadajis tai turi padaryti;
45.5. kaip Vilniaus vaikq irjaunimo klubas ,,Kregzdute" informuos apklausiamq tiekejq apie

sprendimq sujuo sudaryti pirkimo sutarti raatu ar rodziu.
46. Taisykliq 44 punkte nustatyta informacija tiekejams gali bUti neteikiama tik ruo aNeju, jeigu

del Taisykliq 54 punkte nurodytq prieiasaiq apklausiamas tik vienas tiekdjas.
47. Vilniaus vaikq irjaunimo klubas,,Kregzdutd" turi isitikinti, kad sinlym4 pateikgs tiek6jas yra

pajegus iq/kdyti pirkimo sutarti. Tam Pirkimo organizatorius ar Komisija gali kelti reikalavimus
tiek6jq kvalifikacijai ir prasyti informacijos apie jq kvalifikacijq. visiems tiekejams turi biiti keliami
vienodi reikalavimai ir praaoma pateikti to paties pobiidzio informacij4. Nei keliami reikalavimai, nei
praaoma informacija negali diskiminuoti tiekejq.

48. Apklausiant tiekej4 ar tiekejui atskirai kreipiantis, Pirkimo organizatorius arba Komisija turi
atsaklti i visus tiek6jo klausimus, kurie liedia pirkimq ir tiekejui reikalingi geriau suprasti Vilniaus
vaikq irjaunimo klubo ,,Klegzdute" poreikius ir galimybes, taaiau tiekejui negali biiti pateikta komercine,
tamybos ar valstybes paslaptimi laikoma informacija arba informacija, kurios atskleidimas pakenktq
viesiesiems interesams ar trukdytq sqziningai konkurencijai.

49. Tame padiame pirkime apklausiamiems tiekejams turi blti pateikta tokia pati informacija.
50. Apklausiant tiek6jus, jeigu tai nesukelia pemelyg dideliq organizaciniq sunkumq, galima

deretis del palankesniq tiekejo sinlomll s4lygq. Derybq metu tiekejai neturi biiti diskriminuojamijiems
pateikiant skirting4 informacijQ ar kaip nors kitaip ribojant atskirq tiekejq galimybes pagerinti savo
siiilymus. Jei pirkim4 atlieka komisija iryra deramasi, turetq biiti rasomas derybq protokolas, kuripasimso
komisijos pirmininkas ir tiekejo atstovas.

51. Jeigu apklausiant tiekejus paaisk6ja, kad reikia pakeisti Vilniaus vaikq ir jaunimo klubo
,,Kregzdute" pageidaujamas pirkimo objekto savybes arba kitas pirkimo s4lygas, Pirkimo organizatorius
arba viesojo pirkimo komisija turi tai padaryti, esant reikalui derindami su Vilniaus vaikq ir jaunimo
klubo ,,Kregzdute" direktoriumi ir uz verdiq apskaitq atsakingu asmeniu, ir iS naujo apklausti tiekejus.

52. Pirkimo organizatorius arba viesojo pirkimo komisij4 atlikdami mazos vertes pirkimls, gali
naudotis Centriniu vie{qiq pirkimq portalu (intemeto adresas: www.cvpp.lt). Portalo pagalba pirkimus



atliekantys asmenys gali perzi[reti katalogus, kuriuose tiekdjai skelbia apie tiekiamas prekes, teikiamas
paslaugas aratliekamus darbus, parasyti pasirinktiems tiekejams, perskaityti informacijq, gautq i5 tiekejq,
kontaktuoti su tiekejais, uisakyti prekes, paslaugas ar darbus. Pirkimas, atliktas naudojantis Cenhiniu
viesqjLl pirkimq portalu, prilyginamas pirkimui, kurio metu tiekajq apklausa atliekama mitu.

53. Siekiant nustao4i tiekejq, su kuriuo bus sudaroma pirkimo sutartis, apklausiami 3 (trys)
potencialns tiek€jai arba vienas tiekejas,jei yra Taisykliq 55 punkte numai,tos aplinkybes.

54. Maziau tiekejlL nei nurod)la 53 punkte, gali biti apklausiama Siais atvejais:
54.1. Pirkimo organizatorius arbakomisija suzino, kad yra maziau tiekejq, kurie gali patiekti

reikalingas prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus;
54.2. didesnio tiekejq skaidiaus apklausa reikalautq neproporcingai dideliq pirkimq

organizatoriaus arba komisijos pastangq, laiko irlarba lesq s4naudq:
54.3. esant kitoms objektyviai pateisinamoms aplinkybems, del kuriq neimanoma apklausti

daugiau tiekej't. Sios aplinkybes negali priklauslti nuo Organizacijos delsimo arba neveiklumo.
55. Vienas tiek6jas, tiesiogiai kreipiantis i ji pateikti sillymq ar sudaryti sutarti, gali biiti kai:

55. Ldel techniniq, meniniq priezasaiq ar del objektyviq aplinkybiq yra tik konkretus
tiekdjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nerajokios kitos
altematyvos;

55.2. ui prekes atsiskaitoma pagal patvirtintus tarifus (pvz., Saltas vanduo, dujos, elektra ir
pan.), su s4lyga, kad pirkimo verte nevirsija mazos vertes pirkimo ribos;

55.3.de1 lvykiq, kuriq PerkanEioji organizacija negalejo i5 anksto numatyti, bltina skubiai

isiryti reikalingq prekiq, paslaugq ar darbq. Aplinkyb6s, kuriomis grindziama ypatinga skuba, negali
prillausyi nuo Perkanaiosios organizacljos.

55.4. Organizacija pagal ankstesng sutarti, iS kurio nors tiekejo pirko prekiq arba paslaugq
bei darbus ir nustata, kad iS jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu poziUriu derinant su jau rurimomis
prekemis ir suteiktomis paslaugomis, arjeigu ankstesnieji pirkimai buvo efeko,viis, iS esmes nekeiaiant
prekiq ar paslaugq kainos ir kitq sqlygq. Tokiq papildomq pirkimq verte negali virsyti 30 procentq
pradines sutarties vertas;

55.5. d6l aplinkybiq, kuriq nebuvo galima numatyti, paaiSkajq kad yra reikalingi
papildomi darbai, paslaugos ar prekes, kurie nebuvo irasyti i sudaryt4 pirkimo sutarti, taaiau be kuriq
negalima uzbaigti sutarties lykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali biti sudaroma tik su tuo tiekejU su
kuriuo buvo sudaryta pradine pirkimo sutartis, ojos ir visq kitq papildomai sudarytq sutardiq kaina
neturi virsyti 30 procentq pradin6s pirkimo sutarties kainos;

55.6. numatomos sudar).ti pirkimo sutarties verte be pridetines vertes mokesdio yra
maiesne kaip 5 000 eurq.

55.7. didesnio tiekejq skaidiaus apklausa reikalautq neproporcingai dideliq pirkimq
organizatoriaus arba komisijos pastangq, laiko irlarba lesq s4naudq;

55.8. esant kitoms, objektyviai pateisinamoms aplinkybems, del kuriq neimanoma
apklausti daugiau nei vien4 tiekej4.

56. Pirkimo organizatorius ar komisij4 atlikdama pirkim+ vadovaujantis 55.4, 55.5 punktais,
privalo isitikinti, kad atliekant papildomus pirkimus nepazeidziamos Viesdq pirkimq istatymo nuostatos
del pirkimo vertes skaidiavimo.

57. Pirkimo organizatorius vykdo apklausq Zodziu arba rastu. Taip pat galima pasinaudoti
viesai tiekejq pateikta informacija (pvz., reklama intemete, apsilankymas parduotuveje, turguje ir kt.)
apie siulomas prekes, paslaugas, darbus. Toks informacijos gavimas prilyginamas zodinei tiekejq
apklausai:

57.1. zodziu apklausa gali blti rykdoma kuomet numatoma sudaryti viesojo pirkimo
pardavimo sutarti, kurios verte be PVM nevirsija 5 000 eurq;

57.2. perkama esant ypatingoms aplinkybemsr avarijai, stichinei nelaimei, epidemijai ir
kitokiam nenugalimosj€gos poveikiui, kaid6l skubos neimanoma gauti sillymq rastu.
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XIII. MAZOS ITRTES PIRKIMV YPATUMAI

58. Mazos vertes pirkimai gali buti atliekami visais Siose Taisyklese nustatytais supaprastintll
pirkimq biidais, atsizvelgiant i Siq bndq pasirinkimo s4lygas.

59. Bendravimas su tiekejais gali Wkti Zodziu arba raStu. Zodziu gali biiri bendraujama
(kreipiamasi itiekejus, pateikiami pasiilymai), kai pirkimas vykdomas apklausos biidu ir:

59.1. pirkimo sutarties verte nevirsija 5 000 eurq be PVM:
59.2. del i\Tkiq, kuriq Vilniaus vaikq ir jaunimo klubas ,,Kregrdute" negalejo iS anksro

numatyti, b[tina skubiai isi&yti reikalingq prekiq, paslaugrl ar darbq, o vykdant apklausq rastu, prekiq,
paslaugq ar darbq nepavyktq isi$/ti laiku.

60. Rastu pasillymus gali birti prasoma pateikti faksimiliniu rySiu, elektroniniu paStu, CVP lS
priemonemis ar vokuose. Perkandioji organizacija gali nereikalauti, kad pasiilymas biitq pasiralytas,
elektroninemis priemonamis pateikiamas pasi ymas - uzkoduotas (uZSifruotas).

XIV. SUPAPRASTINTV PIRKIMU DOKUMENTAVIMAS

61. Kiekvien4 atliktq supaprastint4 pirkim4 Komisija arba Pirkimo organizarorius registruoja
supaprastintq pirkimq ;umale (toliau - Zumalas). Zumale turi biiti sie rekvizitai: supaprastinto pirkimo
numeris, pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo sutarties numeris ir sudarymo data bei pirkimo sutarties
vert6, tiekejo pavadinimas,jei reikia - kita su pirkimu susijusi informacija.

62. Kai pirkim4 vykdo Komisija, kiekvienas jos sprendimas protokoluojamas. Kai pirkimq
vykdo Pirkimo organizatorius, pildoma direktoriaus paNirtintos formos tiekejq apklausos pazyma.
Tiekejq apklausos pazyma gali bnti nepildoma, kai apklausiamas tik vienas tiekejas ir sudarytos Zodines
arba raSytines pirkimo sutarties vefte yra mazesne kaip 300 eurq be PVM.

63. Pirkimo sutarq,s, kiti su pirkimu susijg dokumentai, nepaisantjq pateikimo biido, formos ir
laikmenos, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentq ir archyvq istatymo (Zin., 1995, Nr. 107-2389;
2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvark4 taaiau ne maziau kaip 4 merus nuo pirkimo pabaigos.

xv. GIN.U NAGRINEJIMAS

64. Perkandiosios organizacijos gautos tiekejq pretenzijos del Perkanliosios organizacjjos
atliekamq pirkimq nagrinejamos VieSqjq pirkimq istatymo nustag4a tvarka.

65. Tiekejq pretenzijas nagrineja Pirkimq organizatorius arba Komisija, kurie atlieka vies4ji
pirkim4.

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

66. Vykdant supaprastintus pirkimus vadovaujamasi aktualiomis teises aktq nuostatomis. Jei
patvirtinus Taisykles, pasikeidia Viesqiq pirkimq istatymo ar kitq poistatyminiq teises aktq imperatyvios
nuostatos, pasikeitusios imperatyvios nuostatos taikomos nuojq isigaliojimo dienos.


