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VILNIAUS JOACHIMO LELEVELIO INŽINERIJOS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos mokyklos (toliau – perkančioji organizacija)
supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179;
2009, Nr. 93-3986; 2010, Nr. 25-1174; 2011, Nr. 2-36; 2013, Nr. 112-5575; Nr. 2014-13566) (toliau –
Viešųjų pirkimų įstatymas), viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 9, 18, 22, 24 ir 41 straipsnio
pakeitimo įstatymu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, Viešųjų pirkimų
tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1S-91
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1S-199 redakcija)
patvirtintomis Perkančiųjų organizacijų supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdinėmis taisyklėmis.
2.
Taisyklės nustato perkančiosios organizacijos vykdomų prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų
pirkimų (toliau – pirkimai) ypatumus, pirkimus atliekančius asmenis, pirkimų paskelbimo tvarką,
pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo tiekėjams reikalavimus, pirkimų būdus ir jų procedūrų atlikimo
tvarką, ginčų nagrinėjimo procedūras.
3.
Atlikdama pirkimus perkančioji organizacija vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu, šiomis
Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), kitais įstatymais ir juos
įgyvendinančiais teisės aktais.
4.
Pirkimai atliekami laikantis nediskriminavimo, lygiateisiškumo, skaidrumo, abipusio pripažinimo
ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl
pirkimų, vadovaujamasi racionalumo principu.
5. Perkančioji organizacija pirkimus gali atlikti Viešųjų pirkimų įstatymo 84 straipsnyje nustatytais
atvejais.
6.
Perkančiosios organizacijos vykdomuose pirkimuose turi teisę dalyvauti fiziniai asmenys,
privatūs juridiniai asmenys, viešieji juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai ar tokių
asmenų grupės. Pasiūlymui pateikti ūkio subjektų grupė neprivalo įsteigti juridinio asmens. Perkančioji
organizacija gali reikalauti, kad, ūkio subjektų jungtinės grupės pasiūlymą pripažinus geriausiu ir
perkančiajai organizacijai pasiūlius pasirašyti viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – pirkimo
sutartis), ši ūkio subjektų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą, jei tai yra būtina siekiant tinkamai
įvykdyti pirkimo sutartį.
7. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Alternatyvus pasiūlymas – pasiūlymas, kuriame siūlomos kitokios, negu yra nustatyta pirkimo
dokumentuose, pirkimo objekto charakteristikos arba pirkimo sąlygos.
Apklausa – supaprastinto pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija raštu arba žodžiu kviečia
tiekėjus pateikti pasiūlymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš mažiausią kainą pasiūliusio ar
ekonomiškiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo.
Mažos vertės pirkimai – supaprastintas pirkimas, kai yra bent viena iš šių sąlygų:
1) prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 58 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), o
darbų pirkimo vertė mažesnė kaip 145 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio);

2) perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai dėl to paties objekto yra suskirstyti į atskiras
dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį (sutartis), jeigu bendra šių sutarčių
vertė yra ne didesnė kaip 10 procentų prekių ar paslaugų supaprastintų pirkimų to paties tipo sutarčių
vertės ir mažesnė kaip 58 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), o perkant darbus – ne didesnė kaip
1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo vertės ir mažesnė kaip 145 000 eurų (be pridėtinės
vertės mokesčio).
Numatomo pirkimo vertė (toliau – pirkimo vertė) yra perkančiosios organizacijos numatomos
sudaryti pirkimo sutarties vertė, skaičiuojama imant visą mokėtiną sumą be pridėtinės vertės mokesčio
(toliau – be PVM), įskaitant visas sutarties pasirinkimo ir atnaujinimo galimybes. Pirkimo vertė
skaičiuojama tokia, kokia ji yra pirkimo pradžioje, nustatytoje vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo
7 straipsnio 2 dalimi.
Numatomo prekių, paslaugų ar darbų pirkimo vertė apskaičiuojama pagal Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-26 „Dėl numatomo viešojo pirkimo vertės
skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 22-949; 2006, Nr. 12-454; 2008, Nr. 103-3961)
patvirtintą Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodiką (aktualią redakciją).
Pirkimo dokumentai – perkančiosios organizacijos raštu pateikiami tiekėjams dokumentai ir
elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas
(skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties projektas), kiti
dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai).
Supaprastintas atviras konkursas – supaprastinto pirkimo būdas, kai kiekvienas suinteresuotas
tiekėjas gali pateikti pasiūlymą.
Supaprastintas ribotas konkursas – supaprastinto pirkimo būdas, kai paraiškas dalyvauti
konkurse gali pateikti visi norintys konkurse dalyvauti tiekėjai, o pasiūlymus konkursui – tik
perkančiosios organizacijos pakviesti tiekėjai.
8.
Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme.
9.
Pasikeitus Taisyklėse minimiems teisės aktams ar rekomendacinio pobūdžio dokumentams,
taikomos aktualios tų teisės aktų ar rekomendacinio pobūdžio dokumentų redakcijos nuostatos.
II. PIRKIMŲ YPATUMAI. PIRKIMUS ATLIEKANTYS ASMENYS
10.
Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų proceso valdymas, kai pirkimų organizavimas ir
vidaus kontrolė apima visą pirkimų procesą, t. y. perkančiosios organizacijos poreikių formavimą,
pirkimų planavimą, iniciavimą ir pasirengimą jiems, pirkimų vykdymą, pirkimo sutarties sudarymą,
vykdymą ir jos rezultatų įvertinimą, apibrėžia perkančiosios organizacijos direktoriaus 2015 m.
rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-247 patvirtintos Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinės mokyklos
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės.
11. Perkančioji organizacija privalo įsigyti prekes, paslaugas ir darbus iš centrinės perkančiosios
organizacijos arba per ją, kai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge siūlomos prekės, paslaugos
ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir perkančioji organizacija negali jų atlikti
efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. Perkančioji organizacija privalo motyvuoti
savo sprendimą neatlikti centrinės perkančiosios organizacijos kataloge siūlomų prekių, paslaugų ar
darbų pirkimo ir saugoti tai patvirtinantį dokumentą kartu su kitais pirkimo dokumentais Viešųjų
pirkimų įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka.
12. Mažos vertės pirkimai gali būti atliekami visais Taisyklėse nustatytais supaprastintų pirkimų
būdais.
13. Pirkimus vykdo perkančiosios organizacijos direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų
įstatymo 16 straipsniu, sudaryta Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) arba perkančiosios
organizacijos direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas – Pirkimų organizatorius. Pirkimus vykdo
Komisija, kai numatomos sudaryti sutarties vertė viršija 14 500 eurų be PVM, o darbų pirkimo sutarties

vertė viršija 43 500 eurų be PVM. Komisijos pirmininku, jos nariais, Pirkimų organizatoriumi skiriami
nepriekaištingos reputacijos asmenys. Komisija veikia perkančiosios organizacijos vardu pagal jai
suteiktus įgaliojimus. Komisija dirba pagal perkančiosios organizacijos direktoriaus 2016 m. gegužės
31 d. įsakymu Nr. V-166 patvirtintą Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentą.
14. Perkančioji organizacija pirkimo procedūroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti gali įgalioti
kitą perkančiąją organizaciją (toliau – įgaliotoji organizacija). Įgaliotajai organizacijai ji nustato
užduotis ir suteikia visus įgaliojimus toms užduotims vykdyti.
III. PIRKIMŲ PASKELBIMAS
15. Perkančioji organizacija Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnyje nustatyta tvarka privalo paskelbti
apie kiekvieną pirkimą, išskyrus atvejus, jeigu yra bent viena iš Taisyklių 16, 17, 18, 19, 20 punktuose
nurodytų sąlygų.
16. Neskelbiant apie pirkimą gali būti perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kai:
16.1. pirkimas, apie kurį buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų;
16.2. atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų
reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, o pirkimo
sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai,
atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
16.3. dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti
reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali
priklausyti nuo perkančiosios organizacijos;
16.4. dėl techninių priežasčių, meninio kūrinio sukūrimo arba įsigijimo ar dėl objektyvių aplinkybių,
patentų, kitų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus tiekėjas gali
patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos;
16.5. atliekami mažos vertės pirkimai, kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 30 000
eurų be PVM, o darbų pirkimo sutarties vertė viršija 43 500 eurų be PVM. 4/13
17. Neskelbiant apie pirkimą gali būti perkamos prekės ir paslaugos, kai:
17.1. kai perkančioji organizacija pagal ankstesnę sutartį iš tam tikro tiekėjo pirko prekių arba paslaugų
ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir
suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar
paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su
ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes perkančiajai organizacijai įsigijus skirtingų techninių
charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar
patirtų didelių nuostolių. Jeigu papildomai perkamų prekių ar paslaugų kaina viršija 30 procentų
ankstesnės pirkimų kainos, turi būti atliekama ekspertizė dėl papildomai perkamų prekių ar paslaugų
techninių charakteristikų suderinamumo;
17.2. prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas.
18. Neskelbiant apie pirkimą taip pat gali būti perkamos prekės, kai:
18.1. perkamos prekės gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studijų ar techninio tobulinimo
tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengti mokslo ar tobulinimo išlaidų;

18.2. perkami muziejų eksponatai, archyvų ir bibliotekų dokumentai, prenumeruojami laikraščiai ir
žurnalai;
18.3. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų ar restruktūrizuojamų
ūkio subjektų;
18.4. prekės perkamos iš valstybės rezervo.
19. Neskelbiant apie pirkimą taip pat gali būti perkamos paslaugos, kai:
19.1. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis) bazėmis;
19.2. perkamos perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojų ir (ar) pagal darbo sutartį dirbančių
darbuotojų mokymo paslaugos;
19.3. perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos, taip pat
mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo paslaugos;
19.4. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos
Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos;
19.5. perkamos mokslo institucijų veiklos išorinio vertinimo, mokslo programų, meninės veiklos
ekspertinio vertinimo paslaugos.
20. Neskelbiant apie pirkimą taip pat gali būti perkamos paslaugos ir darbai, kai:
20.1. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų arba
paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo.
Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo
sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų
pradinės pirkimo sutarties kainos;
20.2. perkant iš esamo tiekėjo naujas paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti pagal ankstesnę
pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji sutartis buvo sudaryta skelbiant apie pirkimą ir kurį
skelbiant buvo atsižvelgta į tokių papildomų pirkimų vertę, galimybė pirkti papildomai buvo nurodyta
pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tam pačiam projektui vykdyti. Papildomų pirkimų metu
sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 metai skaičiuojant nuo pradinės pirkimo
sutarties sudarymo momento.
21. Atlikdama supaprastintą neskelbiamą pirkimą ir priėmusi sprendimą sudaryti sutartį, perkančioji
organizacija Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnyje nustatyta tvarka gali paskelbti informacinį
pranešimą, o kai atliekamas Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlio B paslaugų sąraše nurodytų paslaugų
pirkimas ir kai pirkimo vertė yra ne mažesnė, negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, –
pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo.
IV. PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS, PAAIŠKINIMAI, TEIKIMAS
22. Pirkimo dokumentai rengiami lietuvių kalba. Papildomi pirkimo dokumentai gali būti rengiami ir
kitomis kalbomis.
23. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti
pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia.
24. Pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai negali dirbtinai riboti tiekėjų galimybių dalyvauti
pirkime ar sudaryti sąlygas dalyvauti tik konkretiems tiekėjams.

25. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose pateikia visą informaciją apie pirkimo sąlygas ir
procedūras, nurodytą 26 punkte. Perkančioji organizacija šia nuostata neprivalo vadovautis atlikdama
mažos vertės pirkimus ir atlikdama neskelbiamą pirkimą, kai pateikti pasiūlymą kviečiamas tik vienas
tiekėjas, jeigu mano, kad tokia informacija yra nereikalinga.
26. Pirkimo dokumentuose turi būti:
26.1. prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis,
prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai;
26.2. techninė specifikacija;
26.3. pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos;
26.4. perkančiosios organizacijos siūlomos šalims pasirašyti pirkimo sutarties sąlygos pagal Viešųjų
pirkimų įstatymo 18 straipsnio 6 dalies reikalavimus, taip pat sutarties projektas, jeigu jis yra parengtas;
26.5. pasiūlymų galiojimo užtikrinimo, gali būti reikalaujama, ir pirkimo sutarties įvykdymo
užtikrinimo reikalavimai;
26.6. pasiūlymų pateikimo terminas, vieta ir būdas, įskaitant informaciją, ar pasiūlymas pateikiamas
elektroninėmis priemonėmis;
26.7. informacija apie atidėjimo termino taikymą, ginčų nagrinėjimo tvarką.
27. Perkančioji organizacija, pirkdama prekes, paslaugas ar darbus, išskyrus mažos vertės pirkimus, ir
neskelbiamą pirkimą, kai pateikti pasiūlymą kviečiamas tik vienas tiekėjas, jeigu manoma, kad tokia
informacija yra nereikalinga, pirkimo dokumentuose turi nustatyti energijos vartojimo efektyvumo ir
aplinkos apsaugos reikalavimus ir (ar) kriterijus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos
institucijos nustatytais atvejais ir tvarka.
28. Pirkimo dokumentuose, išskyrus neskelbiamą pirkimą, kai pateikti pasiūlymą kviečiamas tik vienas
tiekėjas, jeigu manoma, kad tokia informacija yra nereikalinga, turi būti reikalaujama, kad kandidatas
ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti,
ir gali būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo daliai jis
ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus. Jeigu darbų pirkimo sutarčiai vykdyti
pasitelkiami subrangovai, pagrindinius darbus, kuriuos nustato perkančioji organizacija, privalo atlikti
tiekėjas. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo
sutarties įvykdymo.
29. Tais atvejais, kai perkančioji organizacija pirkimo objektą skaido į dalis, kurių kiekvienai
numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, pirkimo dokumentuose gali būti nurodyta, kelioms pirkimo
objekto dalims (vienai, dviem ir daugiau) tas pats tiekėjas gali teikti pasiūlymus. Jeigu pirkimo
dokumentuose nenurodyta, kelioms pirkimo objekto dalims tas pats tiekėjas gali teikti pasiūlymus,
laikoma, kad tas pats tiekėjas gali teikti pasiūlymus visoms pirkimo dalims. Perkančioji organizacija,
skaidydama pirkimo objektą į dalis, turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų. Perkančioji
organizacija šia nuostata neprivalo vadovautis atlikdama mažos vertės pirkimus, ir atlikdama
neskelbiamą pirkimą, kai pateikti pasiūlymą kviečiamas tik vienas tiekėjas, jeigu mano, kad tokia
informacija yra nereikalinga.
30. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentus, kuriuos įmanoma pateikti elektroninėmis
priemonėmis, įskaitant technines specifikacijas, dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), taip pat
atsakymus į tiekėjų klausimus, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje kartu su
skelbimu apie pirkimą. Jeigu pirkimo dokumentų neįmanoma paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų

informacinėje sistemoje, perkančioji organizacija pirkimo dokumentus tiekėjui pateikia kitomis
priemonėmis. Perkančioji organizacija šia nuostata neprivalo vadovautis atlikdama mažos vertės
pirkimus.
31. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu
teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos
sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ar jų nepateikė, perkančioji
organizacija privalo prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos
nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo iš
perkančiosios organizacijos dienos. Perkančioji organizacija šia nuostata neprivalo vadovautis
atlikdama mažos vertės pirkimus.
32. Tiekėjui atskirai kreipiantis, perkančioji organizacija turi atsakyti į visus tiekėjo klausimus, kurie
liečia pirkimą ir tiekėjui reikalingi geriau suprasti perkančiosios organizacijos poreikius ir galimybes,
tačiau tiekėjui negali būti pateikta komercinė, tarnybos ar valstybės paslaptimi laikoma informacija
arba informacija, kurios atskleidimas pakenktų viešiesiems interesams ar trukdytų sąžiningai
konkurencijai.
33. Pirkimo dokumentai gali būti nerengiami, kai apklausa vykdoma žodžiu.
V. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
34. Atliekant pirkimus, techninė specifikacija rengiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 25
straipsnio nuostatomis. Perkančioji organizacija, atlikdama mažos vertės pirkimus, gali nesivadovauti
Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnyje nustatytais reikalavimais, tačiau bet kuriuo atveju ji turi
užtikrinti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nurodytų principų laikymąsi.
35. Rengiant techninę specifikaciją, nurodomos pirkimo objekto arba pirkimo objekto panaudojimo
tikslo ir sąlygų savybės (pvz., našumas, matmenys, energijos suvartojimas, norima gauti nauda
naudojant pirkimo objektą ir pan.) ir reikalavimų šioms savybėms reikšmės. Reikšmės nurodomos
ribiniais dydžiais („ne daugiau kaip ....“, „ne mažiau kaip ....“) arba reikšmių diapazonais („nuo ... iki
...“). Tik pagrįstais atvejais reikšmės gali būti nurodomos tiksliai („turi būti lygu ...“).
36. Jeigu kartu su paslaugomis perkamos prekės ir (ar) darbai, su prekėmis – paslaugos ir (ar) darbai, o
su darbais – prekės ir (ar) paslaugos, techninėje specifikacijoje atitinkamai nustatomi reikalavimai ir
kartu perkamoms prekėms, darbams ar paslaugoms.
37. Jei leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus, nurodomi minimalūs reikalavimai, kuriuos šie
pasiūlymai turi atitikti. Alternatyvūs pasiūlymai negali būti priimami, vertinant mažiausios kainos
kriterijumi.
38. Prekių, paslaugų ar darbų, nurodytų Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos
apsaugos kriterijai, sąrašuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio
28 d. įsakymu D1-508 (Žin., 2011, Nr. 84-4110), techninė specifikacija turi apimti šiems produktams
nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus. Prekių, nurodytų Prekių, išskyrus kelių transporto priemones,
kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių
energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1-266 (2011, Nr. 131-6249), techninė specifikacija turi
apimti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, o įsigyjant kelių transporto priemones, jų
techninė specifikacija Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų
įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos apraše,
patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 3-100

(Žin., 2011, Nr. 23-1110), nustatytais atvejais turi apimti šiame tvarkos sąraše nustatytus energijos
vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus.
VI. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS PATIKRINIMAS
39. Siekiant įsitikinti, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį, vadovaujantis Viešųjų pirkimų
įstatymo 32–38 straipsnių nuostatomis ir atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m.
spalio 20 d. įsakymą Nr. 1S-100 „Dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų
patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 103- 4623; 2009, Nr. 39-1505) (aktualią redakciją), pirkimo
dokumentuose nustatomi tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir vykdomas tiekėjų kvalifikacijos
patikrinimas.
40. Tiekėjų kvalifikacijos neprivaloma tikrinti, kai:
40.1. jau vykdytoje pirkimo procedūroje visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų
reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, o pirkimo
sąlygos iš esmės nekeičiamos ir dalyvauti apklausos būdu atliekamoje pirkimo procedūroje kviečiami
visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius
kvalifikacijos reikalavimus;
40.2. dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali pateikti
reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir nėra jokios kitos alternatyvos;
40.3. perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių arba
paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis
prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia
prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su
ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes perkančiajai organizacijai įsigijus skirtingų techninių
charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar
patirtų didelių nuostolių;
40.4. perkami muziejų eksponatai, archyviniai ir bibliotekiniai dokumentai, yra prenumeruojami
laikraščiai ir žurnalai;
40.5. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų, restruktūrizuojamų ar
sustabdžiusių veiklą ūkio subjektų;
40.6. perkamos licencijos naudotis bibliotekų dokumentais ar duomenų (informacinėmis) bazėmis;
40.7. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikalingi papildomi darbai arba
paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti pirkimo
sutarties vykdymo;
40.8. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų narių teikiamos nematerialaus pobūdžio
(intelektinės) paslaugos;
40.9. perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos, taip pat
mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo paslaugos;
40.10. dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti
reikalingų prekių, paslaugų ar darbų;
40.11. atliekami mažos vertės pirkimai, kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 30 00
eurų be PVM, o darbų pirkimo sutarties vertė viršija 43 500 eurų be PVM.

41. Jei perkančioji organizacija tikrina tiekėjų kvalifikaciją, visais atvejais privalo patikrinti, ar nėra
Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų. Visi kiti kvalifikacijos reikalavimai
gali būti laisvai pasirenkami.
VII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PALYGINIMAS, INFORMAVIMAS
42. Pasiūlymai turi būti priimami laikantis pirkimo dokumentuose nustatytos tvarkos.
43. Perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu:
43.1. paraišką arba pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių
kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar
neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;
43.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;
43.3. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės,
perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
43.4. tiekėjas per jos nustatytą terminą, kaip nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio 10 dalyje,
nepatikslino, nepapildė ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų
dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties,
pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento;
43.5. kitais Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje ir 40 straipsnio 1 dalyje nustatytais
pagrindais.
44. Perkančioji organizacija pasiūlymus vertina remdamasi šiais kriterijais:
44.1. ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, kai pirkimo sutartį sudaro su dalyviu, pateikusiu
perkančiajai organizacijai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus, susijusius su
pirkimo objektu, – paprastai kokybės, kainos, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių
charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, veiksmingumo, garantinio
aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko, arba
44.2. mažiausios kainos.
45. Perkant teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos, duomenų apdorojimo, meniniu ar kultūriniu
požiūriu sudėtingas ar panašaus pobūdžio paslaugas, pateikti pasiūlymai gali būti vertinami pagal
perkančiosios organizacijos nustatytus kriterijus, kurie nebūtinai turi remtis mažiausia kaina ar
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi.
46. Perkančioji organizacija vadovaudamasi Taisyklių 44 punkte nurodytais pasiūlymų vertinimo
kriterijais ir atsižvelgdama į Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio reikalavimus, laimėjusiu pripažįsta
pasiūlymą iš tų pasiūlymų, kurie nebuvo atmesti pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 32–39 straipsnių
reikalavimus. Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio reikalavimai neprivalo būti taikomi mažos vertės
pirkimams.
47. Perkančioji organizacija, norėdama priimti sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, turi pagal pirkimo
dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką nedelsdama įvertinti pateiktus dalyvių
pasiūlymus, nustatyti pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas
tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas) ir laimėjusį pasiūlymą. Pasiūlymų eilė nustatoma
ekonominio naudingumo mažėjimo arba kainų didėjimo tvarka. Tais atvejais, kai taikomas
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus ir kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis

naudingumas yra vienodas arba kai pasiūlymų vertinimo kriterijus yra pasiūlyta mažiausia kaina ir keli
pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas
tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymais įregistruotas ar pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis pateiktas
anksčiausiai.
48. Perkančioji organizacija suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, išskyrus
atvejus, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3 000 eurų be PVM, nedelsdama (ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas) raštu praneša apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ir nurodo
nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą (jei taikoma). Perkančioji
organizacija taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo
sutarties, pradėti pirkimą iš naujo.
VIII. PIRKIMO SUTARTIS
49. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas
laimėjusiu.
50. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė pirkimo sutarties
sudarymo atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą
sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos dienos ir kurio metu negali būti
sudaroma pirkimo sutartis). Atidėjimo terminas netaikomas, kai:
50.1. vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis ir nėra
suinteresuotų kandidatų;
50.2. supaprastintų pirkimų atveju pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3 000 eurų be PVM;
50.3. vykdytas mažos vertės pirkimas.
51. Pirkimo sutartis sudaroma raštu. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai atliekami
supaprastinti pirkimai, kurių sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 eurų be PVM.
52. Kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, turi būti nustatyta:
52.1. sutarties šalių teisės ir pareigos;
52.2. perkamos prekės, paslaugos ar darbai, jeigu įmanoma, – tikslūs jų kiekiai;
52.3. kainodaros taisyklės, nustatytos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos
institucijos patvirtintą metodiką;
52.4. atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka;
52.5. prievolių įvykdymo terminai;
52.6. prievolių įvykdymo užtikrinimas;
52.7. ginčų sprendimo tvarka;
52.8. sutarties nutraukimo tvarka;
52.9. sutarties galiojimas;
52.10. subrangovai, subtiekėjai ar subteikėjai, jeigu vykdant sutartį jie pasitelkiami, ir jų keitimo
tvarka.

53. Pirkimo sutartys sudaromos ne ilgiau kaip 3 metams. Pirkimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3
metams, terminų nustatymo kriterijus ir atvejus, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, nustato
Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
54. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias
pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų
pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus
supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 eurų be PVM arba kai pirkimo
sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą.
IX. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ BŪDAI IR JŲ PASIRINKIMO SĄLYGOS
55. Pirkimai atliekami šiais būdais:
55.1. supaprastinto atviro konkurso;
55.2. supaprastinto riboto konkurso;
55.3. apklausos.
56. Pirkimas supaprastinto atviro ar supaprastinto riboto konkurso būdu gali būti atliktas visais atvejais,
tinkamai apie jį paskelbus.
57. Apklausos būdu pirkimas gali būti atliekamas, kai pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir Taisyklėse
nurodytas sąlygas apie supaprastintą pirkimą neprivaloma skelbti.
X. SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS
58. Vykdant supaprastintą atvirą konkursą, dalyvių skaičius neribojamas. Perkančioji organizacija
vertina visų tiekėjų, atitinkančių minimalius kvalifikacijos reikalavimus, pasiūlymus, kurie yra pateikti
pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.
59. Vykdant supaprastintą atvirą konkursą, apie pirkimą skelbiama Viešųjų pirkimų įstatyme ir
Taisyklių 15 punkte nustatyta tvarka.
60. Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo apie
supaprastintą pirkimą paskelbimo CVP IS.
61. Supaprastintame atvirame konkurse derybos tarp perkančiosios organizacijos ir dalyvių yra
draudžiamos.
62. Atviras konkursas laikomas įvykusiu, jeigu yra bent vienas neatmestas pasiūlymas.
XI. SUPAPRASTINTAS RIBOTAS KONKURSAS
63. Perkančioji organizacija supaprastintą ribotą konkursą vykdo etapais:
63.1. Viešųjų pirkimų įstatymo 22 ir 23 straipsniuose ir Taisyklėse nustatyta tvarka skelbia apie
supaprastintą pirkimą ir remdamasi paskelbtais kvalifikacijos kriterijais atrenka tuos kandidatus, kurie
bus kviečiami pateikti pasiūlymų;
63.2. vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, nagrinėja, vertina ir lygina
pakviestų dalyvių pateiktus pasiūlymus.

64. Supaprastintame ribotame konkurse derybos tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų
draudžiamos.
65. Paraiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo
skelbimo apie supaprastintą pirkimą paskelbimo CVP IS.
66. Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo kvietimų pateikti
pasiūlymus išsiuntimo tiekėjams dienos, mažos vertės pirkimo atveju – 3 darbo dienos nuo kvietimų
pateikti pasiūlymus išsiuntimo tiekėjams dienos.
67. Perkančioji organizacija skelbime apie supaprastintą pirkimą nustato, kiek mažiausiai kandidatų
bus pakviesta pateikti pasiūlymus ir kokie yra kandidatų kvalifikacinės atrankos kriterijai ir tvarka.
Kviečiamų kandidatų skaičius negali būti mažesnis kaip 5.
68. Kvalifikacinė atranka turi būti atliekama tik iš tų kandidatų, kurie atitinka perkančiosios
organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.
69. Ribotas konkursas laikomas įvykusiu, jeigu yra bent vienas neatmestas pasiūlymas.
XII. APKLAUSA
70. Pirkimas apklausos būdu gali būti atliekamas visais atvejais, kai apie supaprastintą pirkimą
neprivaloma skelbti, kaip tai nustatyta Viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklių 16, 17, 18, 19, 20
punktuose.
71. Mažos vertės pirkimas apklausos būdu gali būti atliekamas visais atvejais.
72. Bendravimas su tiekėjais (kreipimasis į tiekėjus, pasiūlymų pateikimas) apklausos būdu gali būti
vykdomas žodžiu arba raštu. Žodžiu pirkimas vykdomas telefonu ir/arba tiesiogiai bendraujant su
potencialiu tiekėju. Taip pat galima pasinaudoti viešai tiekėjų pateikta informacija (pvz., reklama
internete, elektroninėmis parduotuvėmis) apie siūlomas prekes, paslaugas, darbus. Toks informacijos
gavimas prilyginamas žodinei tiekėjų apklausai.
73. Žodžiu apklausa gali būti vykdoma, kai:
73.1. pirkimo sutarties vertė neviršija 3 000 eurų be PVM;
73.2. dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti
reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, o vykdant apklausą raštu prekių, paslaugų ar darbų nepavyktų
įsigyti laiku.
74. Raštu pasiūlymus gali būti prašoma pateikti faksu, elektroniniu paštu, CVP IS priemonėmis ar
vokuose. Raštu reiškia bet kokią informacijos išraišką žodžiais arba skaičiais, kurią galima perskaityti,
atgaminti ir perduoti. Šis terminas apima ir elektroninėmis priemonėmis perduotą ir saugomą
informaciją. Perkančioji organizacija gali nereikalauti, kad pasiūlymas būtų pasirašytas, elektroninėmis
priemonėmis pateikiamas pasiūlymas – su saugiu elektroniniu parašu.
75. Raštu kreipiantis į tiekėjus, kai apklausiamas daugiau nei vienas tiekėjas, yra suformuluojamos
pirkimo sąlygos ir procedūros, nurodytos Taisyklių 26.1, 26.3, 26.6 punktuose.
76. Perkančioji organizacija, vykdant supaprastintą pirkimą apklausos būdu, privalo kreiptis į 3 ar
daugiau tiekėjų, prašydama pateikti pasiūlymus pagal perkančiosios organizacijos keliamus
reikalavimus. Perkančioji organizacija gali kreiptis ir į vieną tiekėją, jei pirkimo sutarties suma
neviršija 14 500 eurų be PVM .

77. Apklausos metu, jeigu tai nesukelia pernelyg didelių organizacinių sunkumų, gali būti deramasi dėl
pasiūlymo sąlygų. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nurodo, ar bus deramasi arba
kokiais atvejais bus deramasi, ir derėjimosi tvarką. Jeigu apklausos, vykdytos raštu, metu derėtasi,
pabaigus derybas, dalyvių prašoma pateikti galutinius kainos bei techninių duomenų, kurie vertinami
pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, pasiūlymus (išskyrus atvejus, kai
pateikti pasiūlymą kviečiamas tik vienas tiekėjas).
XIII. INFORMACIJA APIE SUPAPRASTINTUS PIRKIMUS
78. Pirkimo sutartys, kiti su pirkimu susiję dokumentai, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir
laikmenos, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389;
2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka, tačiau ne mažiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos.
79. Susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu,
gali tiktai Komisijos nariai ir perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai, perkančiosios
organizacijos vadovas, jo įgalioti asmenys. Ši informacija teikiama Viešųjų pirkimų tarnybai, kitiems
asmenims ir institucijoms, turinčioms tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgaliotiems Europos Sąjungos finansinę paramą
administruojantiems viešiesiems juridiniams asmenims.
80. Perkančioji organizacija, Komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų
reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams
ir dalyviams, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo
informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė
(gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo
nurodyti, kuri pasiūlymo dalis ar duomenys yra konfidencialūs. Tiekėjas negali viešai skelbiamos ar
visuomenei lengvai prieinamos informacijos nurodyti kaip konfidencialios. Dalyvių reikalavimu
perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją,
kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią.
XIV. GINČŲ NAGRINĖJIMAS
81. Ginčų nagrinėjimas, žalos atlyginimas, pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia, alternatyvios
sankcijos, Europos Bendrijos teisės pažeidimų nagrinėjimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų
įstatymo V skyriaus nuostatomis.
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