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VSI SKUOD0 PIRMINES SVEIKATOS PRIEZI0ROS CENTR0
VIESUJtr PIRKIMU 0RGANIZAVIMO IR VYKDyM0 TVARKOS APRASAS

I. SKYRIUS
BENDROSI0S NUOSTATOS

1.  V§l  Skuodo  pirmines  sveikatos priezitros  centro  (toliau -Skuodo  PSPC)  viesuju
pirkimu  organizavimo  ir  vykdymo  tvarkos  aprasas  (toliau  -Aprasas) A parengtas  vadovaujantis
Lietuvos  Respublikos  vie§uju  pirkimu  istatymu  (toliau  -  Viesttiu  pirkimu  istatymas),  Vie§utu
pirkimu  tamybos    direktoriaus  2017  in.  birzelio  28  d.  isakymu  Nr.   1S-97  „Del  Mazos  vertes
pirkimu  tvarkos  apra§o  patvirtinimo"  (toliau  -  Aprasu),  kitais  viesuosius  pirkimus  (toliau  -
pirkimai) reglamentuoj an6iais teises aktais.

2.  Apra§e nustatyta pirkimu organizavimo  ir planavimo  tvarka,  pirkimus  atliekantys
asmenys.

3.  Planuodama, organizuodama ir atlikdama pirkimus, vykdydama pirkimo sutartis ir
nustatydana pirkimu kontroles priemones, Skuodo PSPC vadovaujasi Lietuvos Respublikos vie§uju
pirkimu  istatymu  (toliau  -  Vie§uju  pirkimu  istatymas),  Vie§uju  pirkimu  tamybos  direktoriaus
patvirtintu  mazos  vertes  pirkimu  tvarkos  apra§u,  §iuo  aprasu  ir  igyvendinamaisiais  teises  aktais,
kitais istatymais ir perkan6iosios organizacijos priimtais teises aktais.

4.  Organizuojant  ir  kontroliuojant  pirkimus  perkan5iojoje  organizacijoje,  turi  btiti
racionaliai  naudojamos  perkan6iosios  organizacijos  le§os  ir  valstybes  tamautoju  ar  darbuotoju,
dirban6iu   pagal    darbo    sutarti    (toliau   -   darbuotojai),   darbo    laikas.    Turi    buti    laikomasi
lygiateisiskumo,     nediskriminavimo,     skaidrumo,     abipusio     pripazinimo,     proporcingumo     ir
racionalumo principu, konfidencialumo ir ne§ali§kumo reikalavimu.

5. Pirkimus organizuoja ir atlieka perkan5iosios organizacijos vadovo isakymu paskirti
asmenys, jie atsako uZ paskirqu funkciju atlikimq tinkamai ir laiku.

6. Apra§e naudojarnos savokos:
Mazos vertes pirkimai, tai:
1)   supaprastintas-  pirkimas,  kai  prekiu  ar  paslaugu  pirkimo  nunatoma  verte   yra

mazesne kaip 58000 euru (be pridetines vertes `mokes6io), o darbu numatoma verte mazesne kaip
145 000 euru (be pridetines vertes mokes6io);

2)  supaprastintas  pirkimas,  atliekamas toms  atskiroms  pirkimo  dalims,  kuriu bendra
verte yra mazeshe kaip 58000 Eur (penkiasde§imt a§tuoni ttikstan6iai eung) (be PVM) to paties tipo
prekiu   ar  paslaugu   sutar6iu  vertes,   o   perkant   darbus   -  mazesne   kaip   145000   Eur   (Simtas
keturiasde§imt   penki   tckstan6iai   euru)   (be   PVM).   Jeigu  numatoma   pirkimo   verte   yra   lygi
taxptautinio pirkimo vertes ribai arba jq vir5ija, perkan5ioji organizacija uztikrina, kad bendra daliu
verte,  atliekant  mazos  vertes  ir  kiqu  supaprastintu  pirkimu  procedtras,  btitu  ne  didesne  kaip  20
procentu bendros visu pirkimo daliu vertes;

Pirkimu   iniciatorius   -   perkan6iosios   organizacijos   darbuotojas   ar   strukttirinis
padalinys, kuris nurode poreiki isigyti reikalingr prekiu, paslaugu arba darbu.

Pirkimu  organizatorius - perkan6iosios organizacijos vadovo ar jo  igalioto asmens
paskirtas  darbuotojas,  kuris  perkan6iosios  organizacijos  nustatyta  tvarka  organizuoja  ir  atlieka
mazos vertes pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Vie§ojo pirkimo komisija.

Pirkimu   organizavimas  --  perkan6iosios  organizacijos  vadovo  veiksmai,  kuriant
sistema,   apiman5ia  atsakingu  asmenu  paskyrima,  ju  funkciju,  `teisiu,  pareigu  ir  atsakomybes



nustatyma, kuria siekiama tinkamo pirkimu ir pirkimu sutar5iu vykdymo, racionaliai naudojant tarn
skirtas le5as ir Zmogi§kuosius isteklius.

Vie§ojo pirkimo komisija (toliau - Komisija) - perkan6iosios organizacijos arba jos
igaliotosios onganizacijos vadovo isakymu ®otvarkiu), vadovaujantis Vie§uju pirkimu istatymo  19
straipsniu,  sudaryta  Komisija,  kuri  §io  Apraso,  Vie§uju pirkimu  istatymu,  Mazos  vertes  pirkimu
tvarkos apra5o tvarka organizuoj a ir atlieka pirkimus.

7.   Kitos  Apra§e  vartojamos  pagrindihes   sayokos  yra  apibreztos  Vie5uju  pirkimu
istatyme, kituose pirkimus reglamentuoj an6iuose teises aktuose.

8.    Pasikeitus    Apra5e    minimiems    teises    aktams    ir    rekomendacinio    pobtidiio
dokumentams, taikomos aktualios tu teises aktu ir rekomendacinio pobtidzio dokumentu redakcijos
nuostatos.

H. sErvTuns
plRKIMu oRGANIZAvlME IR vvKDyME DAL¥vAu]ANTys ASMnNys

9. Pirkimu iniciatoriaus funkcijos:
9.1.   ivertinti   galimybe   prekes,   paslaugas   ir   darbus   pickti   naudojantis   Centrines

perkan6iosios organizacijos (toliau -CPO) elektroniniu katalogu;
9.2. uzpildyti parai§kos formq (1 priedas) kiekvieno pickimo procediroms atlikti;
9.3. inicijuoti sitlymus del pirkimo sutar6iu prat?simo, keitimo, nutraukimo ar pirkimo

sutartyse numatytu prievoliu ivykdymo uztikrinimo bndu taikymo kontrahentui ;
10. pirkimu onganizatoriaus funkcijos:
10.1.  pildyti  ir  registruoti  Skuodo  PSPC  teikimus,  vykdyrfi  mazos  vertes  pirkimu

procedtiras vadovaujantis VPT nustatyta tvarka,  Mazos vertes pirkimu tvarkos apra§u arba atlikti
viesojo pirkimo procedtras naudojantis CPO elektroniniu katalogu ir CVP IS priemon6mis;

10.2.   uzpildyti   mazos   vertds   pirkimo   (i§skynis   pirkimus,   vykdomus   per   CPO
elektronini  kataloga)  tiekeju  apklausos  pazymos  forma  (2  priedas)  ir  Sia  pazyma  uzregistruoti
Skuodo PSPC dokumentu registruose;

10.3.  parengti  pirkimo  sutarties  projekta  ir ji  suderinti  perkan6iosios  organizacijos
nustatyta tvarka;

10.4.   atlilcti   visus   kitus   veiksmus,   susijusius   su   pirkimo   procedtiromis,  jei   jie
neprie5tarauja Vie5uju pirkimu istatymui ir kitiems vie§uosius pirkimus reglamentuojantiems teisesa-.

11.  Perkan6ioji  onganizacija  pirkimui  ®irkimams)  organizuoti  ir  atlikei  perkan6ios
organizacijos direktoriaus isakymu gali sudaryti Vie§ojo pirkimo komisija, nustatyti jai uzduotis ir
suteikti visus igaliojimus toms uzduotims atlikti, o jos funkcijas nustat)rfi Viefojo pirkimo komisijos
dwhreglamente.

12. Komisiju nariai, ekspertai, darbuotojai, Skuodo PSPC vadovo paskirti pirkimams
vykdyti,  privalo pasira§)rfi nesali§kumo  deklaracija (3  priedas),  patvirtintq VPT direktoriaus 2017
in.  birzelio  23  d.  isakymu Nr.1S-93  konfidencialumo  pasizadejimq  (4  priedas),  ir  susipazinti  su
Eti§ko elgesio viesuosiuose pirkimuose mokomeda priemone, patvirtinta VPT direktoriaus 2010 rn.
rugsejo 7 d. isakymu Nr.  1 S-135 ir paskelbta Viesuju pirkimu tamybos intemeto svetaineje adresu
www.vT)t.It

13.   Perkan5ioji   onganizacija   gali   igalioti   kita   pedran6iala   organizacija   (toliau   -
igaliotoji   organizacija)   vykdyi   pirkimo   ptocedtiras.    Tokiu   atveju   igaliotajai   organizacijai
nustatomos uzduotys ir suteikiami visi igaliojimai toms uzduotims vykdyti.

in. sKyRIus
PIRKIM[; PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS.



14. Pirkimo iniciatorius kiekvienam pirkimui parengia paraiskq pagal pridedama forma
(1   priedas),  pateikia  pirkimo  organizatoriui,  kuris  ja  suderina  su  Vie§viu  istaigu  buhalterines
apskaitos skyriumi ir teikia tvirtinti Skuodo PSPC direktoriui.

15. Mazos vertes pirkimus vykdo pirkimo organizatorius arba Komisija (Skuodo PSPC
direktoriaus pavedimu). Komisija, vadovaudamasis Viesuju pirkimu istatymo  19 straipsniu, sudaro
ir   isakymu   skiria   Skuodo   PSPC      direktorius.   Komisijos   pirmininku,   jos   nariais,   Pirkimo
organizatoriumi skiriami nepriekaistingos reputacij os asmenys.

16.  Tarptautiniai  ir  supaprastinti  vie§ieji  pirkimai  vykdomi  pagal  Vie§uju  pirkimu
istatyma. Mazos vertes pirkimai vykdomi pagal Apra§q.

17.  Mazos  vertes  pirkimai  gali btiti  vykdomi  skelbiama arba neskelbiama apklausa.
Perkan6ioji organizacija gali taikyti ir kitus Vie§uju pirkimu istatyme nustatytus pirkimo btidus bei
j iems taikomas pirkimo procedtras.

18. Mazos vertes pirkimo skelbiama apklausa turi buti skelbiama CVP IS ir atliekama
CVP IS priemonemis.

19. Perkan5ioji organizacija gali, bet neprivalo, pirkti is CPO, kai neskelbiamo mazos
vertes pirkimo verte iki 10000 Eur be PVM.

20.  Mazos vertes pirkimus atlieka pirkimu organizatorius, kai pirkimo verte nevir§ija
10 000 Eur (be PVM) ir kitais Apra§o 21.2.1.-21.2.20. punkto atvejais.

21.  Atliekant  kiekviena  mazos  vertes  pirkima  pildo  mazos  vertes  pirkimo  tiekeju
apklausos pazyma (2 priedas), isskyrus pirkimus, vykdomus per CPO elektronini kataloga;

22.  Mazos vertes pirkimo tiekeju apklausos pazyma teikiama tvirtinti  Skuodo PSPC
direktoriui;

23.  Tuo  pa6iu metu  atliekamiems keliems pirkimams  gali  btiti  paskirti  keli  pirkimo
organizatoriai ar komisij os.

24.  Teikima  del  pirkimo  nutraukimo  Komisija  arba  pirkimo  organizatorius  teikia
Skuodo PSPC direktoriui, kuris priima sprendima del pirkimo procediqu nutraukimo.

25. Mazos vertes pirkimas, kai pirkimo verte ne didesne kaip 3000 euqu (be PVM), yra
atliekama neskelbiama apklausa Zodziu.  Kai  pirkimo  verte  didesne,  kaip  3000  Eur  (be  PVM)  -
neskelbiama apklausa atliekama rastu.

IV. SKYRIUS
VIESOJ0 PIRKIM0 SUTAR¢IU VYKDYMAS

26.    Galutin?    pirkimo    sutarti,    vadovaudamiesi    visais    su    pirkimu    susijusiais
dokumentais, jeigu ji  nebuvo  parengta kaip  pirkimo  dokumentu  sudetine  dalis,  rengia,  derina  ir
sutarties pasira§yma organizuoj a pirkimu organizatorius (i§skyrus teises aktuose numatytus atvej us,
kai  sutartis  sudaroma  Zodziu)  arba  Komisija  ®askirta  ir  patvirtinta  perkan6iosios  organizacijos
vadovo isakymu).

27.  Pirkimo  sutar6iu vykdyma koordinuoja  (organizuoja perkan6iosios  organizacijos
isipareigojimu vykdyma, kontroliuoja pristatymo (atlikimo, teikimo) terminus, prekiu, paslaugu ir
darbu  atitikti  sutartyse  nurodytiems  kokybinians  ir  kitiems  reikalavimams,  tiekejo  finansiniu
isipareigojimu  (baudos,  netesybos)  vykdyma)  pirkimo  organizatorius  arba  pirkimo  parai§koje
nurodytas uZ sutarties vykdyma atsckingas asmuo.

28.  Perkan6iosios  organizacijos  vadovas  uZ  sutarties  vykdyma  atsckingam  asmeniui
gali pavesti sutarties vykdymo laikotaapiu pateikti detalia informacijq apie sutarties vykdyma.

29.   UZ  sutarties  vykdyma  atsakingas  asmuo  perkan5iosios  organizacijos  vadovui
privalo nedelsiant prane§ti, jei:

29.1. pazeidihejami pirkimo sutarties salygose nustatyti sutarties vykdymo terminai;
29.2. planuojama keisti arba papildomai pirkti darbus;
29.3. planuojama keisti pirkimo sutarties sqlygas;     '



30.  Laimejusio  dalyvio  pasitilymas,  sutartis  ir.jos  pakeitimai  ¢eigu  tokiu  buvo)  turi
btiti vie§inami CVP IS ne veliau kaip per 15 dieng nuo pirkimo sutarties sudarymo ar ju pakeitimo,
bet ne veliau kaip iki pirmojo mokejimo pagal ji pradzios, i§skyrus kai pasitilymas ir (ar) sutartis
Zodine bei kitos i§imtys Vie§uju pirkimu istatymo 86 straipsnio 9 dalyje.

31.  UZ  sutarties  vykdyma  atsakingas  asmuo  privalo  pateikti  40  punkte  reikalinga
informacijq, kuriq privaloma vie§inti CVP IS, atsakingam uZ sutar6iu vie§inima CVP IS.

V. SRTRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. |vykdytos pirkimo sutartys, paraiskos, pasitilymai, pirkimo dokumentai, paraisky ir
pasitilymu  nagrinejimo  bei  vertinimo  dokumentai,  kiti  su  vie§uoju  pirkimu  susij?  dokumentai,
nepaisant ju  pateikimo  bndo,  fomos  ir  laikmenos,  saugomi  Lietuvos  Respublikos  dokumentu  ir
archyvu istatymo nustatyta tvarka, tatiau ne maziau kaip 4 metus nuo piikimo pabaigos. Europos
Komisijos pra§ymu §ie dokumentai jai teikiami siekiant pateisinti priimtus sprendimus ar suteikti
informacija

33.  Asmenys,  pazeid?  pirkimus  reglamentuojan6iu  norminiu teises  aktu  ir  TaisykliL|
nuostatas, atsako teises aktu nustatyta tvarka.


