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Nr.42
RESPUBLIKINIO VACLOVO INTO AKMENIJ MUZIEJAUS VIESIJJV PIRKIMIJ
PLANAVIMO, INICIJAVIMO, ORGANIZAVIMO, ATLIKIMO IR ATSKAITOMYBES
TVARKOS APRASAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinio Vaclovo Into akmeni} muziejaus viesiyi} pirkimi} planavimo, inicijavimo,
organizavimo, atlikimo ir atskaitomybes tvarkos aprasas (toliau - Tvarkos aprasas) nustato
Respublikinio Vaclovo Into akmeni} muziejaus (toliau - Perkancioji organizacija) viesiyi} pirkimi}
sistemg. ir Perkanciosios organizacijos viesiyi} pirkimi} planavimo, inicijavimo, organizavimo,
atlikimo ir atskaitomybes tvark§.
2. Tvarkos aprasu siekiama uztikrinti Lietuvos Respublikos viesiyi} pirkimi} jstatyme (toliau
- Viesi|ji| pirkimq fstatymas) nustatyti} pagrindinii} principi} laikym^si Perkanciojoje
organizacijoje ir sudaryti s^lygas taupiai, efektyviai ir rezultatyviai naudoti Perkanciajai
organizacijai skirtus valstybes biudzeto asignavimus ir kitas lesas.
3. Viesuosius pirkimus Perkanciojoje organizacijoje reglamentuoja Viesiyij pirkimij
jstatymas, Mazos vertes pirkimij tvarkos aprasas (toliau - MVPTA), patvirtintas Viesiyij pirkimi}
tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-97, kiti su viesaisiais pirkimais susij^
teises aktai ir sis Tvarkos aprasas.
4. Siame Tvarkos aprase vartojamos s^vokos yra apibreztos Viesijji} pirkimi} jstatyme ir
kituose teises aktuose, isskyrus atvejus, kai siame Tvarkos aprase yra apibrezta kitaip.
5. Tvarkos aprase vartojamos sqvokos:
Mazos vertes viesojo pirkimo pazyma — perkanciosios organizacijos nustatytos formos
dokumentas, mazos vertes pirkimo atvejais pildomas pirkimo organizatoriaus, Viesojo pirkimo
komisijos (toliau - Komisija) ir pagrindziantis jo priimtij sprendimij atitiktj Viesijji} pirkimi}
jstatymo ir kiti} pirkimus reglamentuojancii} teises akti} reikalavimams.
Pirkimi} iniciatorius - perkanciosios organizacijos vadovo paskirtas perkanciosios
organizacijos darbuotojas, kuris nurode poreikj jsigyti reikalingi} prekii}, paslaugi} arba darbi} ir
kuris koordinuoja (organizuoja) perkanciosios organizacijos sudarytose viesojo pirkimo-pardavimo
sutartyse bei preliminariosiose sutartyse (toliau - Pirkimo sutartis) numatyti} jsipareigojimi}
vykdym^, pristatymo (atlikimo, teikimo) termini} laikym^si, prekii}, paslaugi} ir darbi} atitiktj
Pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams, taip pat inicijuoja ar teikia
siulymus del Pirkimo sutarcii} prat?simo, keitimo, nutraukimo, teisinii} pasekmii} tiekejui,
nevykdanciam ar netinkamai vykdanciam Pirkimo sutartyje nustatytus jsipareigojimus, taikymo.
Pirkimi| organizatorius — perkanciosios organizacijos vadovo paskirtas darbuotojas, kuris
perkanciosios organizacijos nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka mazos vertes pirkimus, kai
tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Komisija.
Pirkimi| planas - perkanciosios organizacijos parengtas ir patvirtintas einamaisiais
kalendoriniais metais planuojami} vykdyti prekii}, paslaugi} ir darbi} pirkimi} s^rasas.
Pirkimi| suvestine - perkanciosios organizacijos parengta informacija apie visus, isskyrus
mazos vertes pirkimus, kalendoriniais metais planuojamus vykdyti pirkimus. Si informacija kasmet
iki kovo 15 dienos, o patikslinus pirkimi} plan$ - ne veliau kaip per 5 darbo dienas, turi buti
paskelbta CVP IS ir perkanciosios organizacijos interneto svetaineje, specialiai tarn skirtoje skiltyje.

Pirkimij zurnalas - perkanciosios organizacijos nustatytos formos dokumentas, skirtas
registruoti perkanciosios organizacijos atliktus pirkimus.
Rinkos tyrimas - kokybines ir kiekybines informacijos apie realiij bei potencialiij prekhj,
paslaugq ir darbij pasiul^ (tiekejus, jij tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus,
uzimam^ rinkos dalj, kainas ir pan.) rinkimas, analize ir apibendrintij isvadij rengimas, skirtas
sprendimams, susijusiems su pirkimais, priimti.
Uz pirkimij planavim^ atsakingas asmuo - perkanciosios organizacijos vadovo paskirtas
darbuotojas, atsakingas uz kalendoriniais metais numatomij pirkti perkanciosios organizacijos
reikmems reikalingij darbij, prekiij ir paslaugij piano sudarym^ ir jo paskelbim^.
6. Pasikeitus Tvarkos aprase minimiems teises aktams ir rekomendacinio pobudzio
dokumentams, taikomos aktualios ti} teises aktij ir rekomendacinio pobudzio dokumentij redakcijos
nuostatos.
II SKYRIUS
ATSAKINGI ASMENYS, JTJ FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBE
7. Uz Perkanciosios organizacijos atliekamus viesuosius pirkimus atsako Perkanciosios
organizacijos vadovas.
8. Vadovas jsakymu skiria viesiyij pirkimq procese dalyvaujancius asmenis, kurie uz savo
veik^ atsako pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.
9. Viesijjij pirkimij procese dalyvaujantys asmenys:
9.1. pirkirmj iniciatorius;
9.2. uz pirkimij planavim^ atsakingas asmuo;
9.3. uz pirkimij organizavim^ atsakingas asmuo;
9.4. pirkimo organizatorius;
9.5. Viesojo pirkimo komisija;
9.6. Pretenzijij nagrinejimo komisija.
10. Viesiyi} pirkimij procese dalyvaujantys asmenys (isskyrus Komisijos narius ir Pirkimo
organizatorius) gali vykdyti Tvarkos aprase numatytas funkcijas tik pasiras? nesaliskumo
deklaracij^ (Tvarkos apraso 1 priedas) ir konfidencialumo pasizadejim^ (Tvarkos apraso 2 priedas);
Komisijos nariai ir Pirkimo organizatoriai gali vykdyti Tvarkos aprase numatytas funkcijas tik
pasiras? nesaliskumo deklaracij^ ir konfidencialumo pasizadejim^ bei deklarav? privacius interesus
Lietuvos Respublikos viesiy\ ir privacii^ interest derinimo valstybineje tarnyboje jstatymo
numatyta tvarka.
11. Pirkimo iniciatoriaus funkcijos ir atsakomybe viesojo pirkimo procese:
11.1. uz pirkimij planavim^ atsakingam asmeniui teikia informacij^ apie prekiij, paslaugi} ar
darbi} poreik|;
11.2. prekiij, paslaugi} ar darbij poreikio formavimo etape ir kiekvieno pirkimo iniciavimo
metu vertina galimyb§ prekes, paslaugas ar darbus jsigyti naudojantis CPO elektroniniu katalogu;
11.3. atlieka rinkos tyrim^ (isskyrus ypatingos skubos pirkimus);
11.4. kiekvieno pirkimo proceduroms atlikti pildo paraisk^, kudos forma pateikta Tvarkos
apraso 4 priede (toliau - Paraiska);
11.5. koordinuoja (organizuoja) perkanciosios organizacijos sudarytose Pirkimo sutartyse
numatytij jos jsipareigojimij vykdym^ ir priziuri pristatymo (atlikimo, teikimo) terminij bei prekiij,
paslaugij ir darbij atitiktj Pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams
laikym^si;
11.6. inicijuoja siulymus del Pirkimo sutarcii} prat^simo, keitimo, nutraukimo ar Pirkimo
sutartyje numatytij prievoliij jvykdymo uztikrinimo bud\ taikymo kontrahentui;
11.7. tvarko su jo funkcijomis susijusiij dokumentij registrus.
12. Uz pirkimi} planavim^ atsakingo asmens funkcijos ir atsakomybe viesojo pirkimo
procese:

12.1. rengia perkanciosios organizacijos einamqjij kalendoriniij metij pirkimij plan^, kurio
forma pateikta Tvarkos apraso 3 priede, ir jo pakeitimus;
12.2. pagal perkanciosios organizacijos vadovo patvirtintej pirkimij plan^ rengia
perkanciosios organizacijos pirkimij suvestin? ir j<j ne veliau negu iki einamijjij metij kovo 15 d., o
patikslinus pirkimij plamj - ne veliau kaip per 5 darbo dienas, pagal Viesiyij pirkimij tarnybos
nustatytus reikalavimus ir tvarkzj skelbia CVP IS ir perkanciosios organizacijos interneto svetaineje,
specialiai tarn skirtoje skiltyje. Paskelbtos planuojamij atlikti pirkimij suvestines turinys visur turi
buti tapatus;
12.3. vizuoja Pirkimo iniciatoriaus parengt^ Paraisksj;
12.4. tvarko su jo fdnkcijomis susijusiij dokumentij registnts.
13. Uz pirkimij organizavimq atsakingo asmens funkcijos ir atsakomybe viesojo
pirkimo procese:
13.1. atlieka nuolatin? teises aktij, reglamentuojanciij pirkimus, ir jij pakeitimij stebesen^;
13.2. analizuoja darbuotojij, dalyvaujanchj visuose pirkimij proceso etapuose, poreikj ir
teikti siulymus perkanciosios organizacijos vadovui del uz pirkimij planavimzj atsakingo asmens,
pirkimij organizatoriaus, Komisijos nariij, Pretenzijij nagrinejimo komisijos nariij ir kitij
perkanciosios organizacijos pirkimij organizavimo sistemoje dalyvaujanciij asmenij skyrimo;
13.3. registruoja sudarytas Pirkimo sutartis;
13.4. tiekejus pageidaujancius dalyvauti Perkanciosios organizacijos neskelbiamuose
pirkimuose registruoja Tiekejij pageidaujanciij dalyvauti perkanciosios organizacijos
neskelbiamuose pirkimuose zurnale, kurio forma pateikta Tvarkos apraso 18 priede.
13.5. viesina laimejusiij dalyviij pasiulymus, sudarytas Pirkimo sutartis ir Pirkimo sutarciij
s^lygij pakeitimus;
13.6. skelbia Pirkimo sutarties nejvykdziusiij ar netinkamai j*j jvykdziusiij tiekejij s^rasus ir
nedelsdamas, taciau ne veliau kaip per 3 darbo dienas apie tai informuoja tiekej^;
13.7. skelbia informacij^ apie tiekej^, kuris pirkimo procedunj metu nuslepe informacij^ ar
pateike melaging^ informacij^ apie atitiktj sio Viesijjij pirkimij jstatymo 46 ir 47 straipsniuose
nustatytiems reikalavimams, arba apie tiekej^, kuris del pateiktos melagingos informacijos
nepateike patvirtinanciij dokumentij, reikalaujamij pagal Viesiyij pirkimij jstatymo 50 straipsnj;
13.8. atsako uz duomenij apie perkanci^j^ organizacij^ CVP IS ir CPO elektroniniame
kataloge aktualum^ ir teisingumzj, administruoja perkanciosios organizacijos darbuotojams suteiktas
teises;
13.9. vykdydamas perkanciosios organizacijos vadovo nurodymus, sukuria ir registruoja
organizacijos naudotojus, kuria naudotojij grupes CVP IS ir CPO elektroninio katalogo
priemonemis vykdomiems pirkimams, suteikia jiems jgaliojimus ir nustato prieigos prie duomenij
ribas;
13.10. vykdydamas perkanciosios organizacijos vadovo nurodymus, CVP IS pasalina
esamus naudotojus arba apriboja jij teises ir prieig^ prie CVP IS;
13.11. Viesiyij pirkimij jstatyme numatytais atvejais ir nustatyta tvarka skelbia privalomus
skelbti Perkanciosios organizacijos dokumentus;
13.12. CVP IS priemonemis parengia ir Viesiyij pirkimij tarnybai pateikia:
13.12.1. kiekvienij pirkimo procedunj, jskaitant ir pirkimo procedures, kuriij metu sudaroma
preliminarioji sutartis ar jos pagrindu sudaroma Pirkimo sutartis, sukuriama dinamine pirkimo
sistema ar jos pagrindu sudaroma Pirkimo sutartis, ataskaitej per 15 dienij pasibaigus pirkimo
proceduroms, bet ne veliau kaip iki pirmojo mokejimo pagal sudaryt^ Pirkimo sutartj pradzios. Si
ataskaita neteikiama, kai Pirkimo sutartis sudaroma pagal Viesijjij pirkimij jstatymo 72 straipsnio 3
dalj atlikus supaprastint^ pirkim% preliminariosios sutarties pagrindu pagal sio jstatymo 78
straipsnio 4 dalj ar 78 straipsnio 5 dalies 1 punkt^ ar atliekant sio jstatymo 25 straipsnio 3 ir 4
dalyse nurodyt^ pirkim^ ir mazos vertes pirkim^;
13.12.2. visij per kalendorinius metus sudarytij Pirkimo sutarciij, kai Pirkimo sutartis
sudaroma atliekant sio jstatymo 25 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytus pirkimus ar kai sudarytos

Pirkimo sutarties nereikalaujama paskelbti pagal sio jstatymo 86 straipsnio 9 dalles nuostatas,
ataskait^ per 30 dienij, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams.
Atspausdintos ataskaitos egzempliorius turi buti patvirtintas perkanciosios organizacijos
vadovo parasu. Ataskaitos gali buti paskelbtos perkanciosios organizacijos interneto svetaineje,
specialiai tarn skirtoje skiltyje;
13.13. tvarko su jo funkcijomis susijushj dokumentij registrus.
14. Pirkimo organizatoriaus funkcijos ir atsakomybe viesojo pirkimo procese:
14.1. vykdo mazos vertes pirkimij proceduras MVPTA nustatyta tvarka;
14.2. vykdo pirkimus naudojantis CPO elektroniniu katalogu;
14.3. pildo Mazos vertes viesojo pirkimo pazym^, kurios forma pareikta Tvarkos apraso 5
priede;
14.4. rengia pirkimo dokumentus MVPTA numatytais atvejais;
14.5. kiekvien^ atliktq, mazos vertes pirkim^ registruoja Pirkimij zurnale, kurio forma
pateikta Tvarkos apraso 6 priede;
14.6. tvarko su jo funkcijomis susijusiij dokumentij registrus,
15. Viesojo pirkimo komisijos funkcijos ir atsakomybe viesojo pirkimo procese:
15.1. vykdo funkcijas nustatytas Komisijos darbo reglamente;
15.2. vykdo tarptautiniij pirkimij ir supaprastintij pirkimij (isskyrus mazos vertes pirkimus)
Viesijjij pirkimij jstatyme nustatyta tvarka;
15.3. vykdo mazos vertes pirkimij proceduras MVPTA nustatyta tvarka;
15.4. pildo Mazos vertes viesojo pirkimo pazym% kuri pateikiama kaip Komisijos
sprendim^ pagrindziantis dokumentas;
15.5. kiekvien^ Komisijos atliktej pirkim^ registruoja Pirkimij zurnale;
15.6. tvarko su jos funkcijomis susijushj dokumentij registrus.
16. Pretenzijn nagrinejimo komisijos funkcijos ir atsakomybe viesojo pirkimo procese:
16.1. apie gautq nagrineti pretenzij^ privalo nedelsdama informuoti Komisij^ ar pirkimxj
organizatoriij, priklausomai nuo to, kas vykdo pirkimo proceduras ir uz pirkimij organizavim^
atsaking^ asmen|;
16.2. nagrineja tiekeji} pateiktas pretenzijas;
16.3. priimtus sprendimus jformina protokolu;
16.4. teikia argumentuotus siulymus del priimamo sprendimo Komisijai ar pirkimo
organizatoriui, priklausomai nuo to, kas vykdo pirkimo proceduras;
16.5. tvarko su jos funkcijomis susijusii} dokumentij registrus.
IIISKYRIUS
VIESTJJV PIRKIMy PLANAVIMAS
17. Planuojant Perkanciosios organizacijos viesuosius pirkimus sudaromas Pirkimij planas.
18. Pirkimij plan^ pagal sio Tvarkos apraso 3 priede pateikt^ form^ rengia uz pirkimi}
planavim^ atsakingas asmuo. Pirkimi} planas derinamas su isankstin? finansij kontrol? atliekanciu
asmeniu. Pirkimij planas tvirtinamas Perkanciosios organizacijos vadovo jsakymu arba tvirtinimo
zyma.
19. Pirkimij planas turi buti parengtas ir patvirtintas iki kiekviemj kalendoriniij metij pirmojo
pirkimo iniciavimo pradzios. Taip pat kiekvienais metais uz pirkimij planavim^ atsakingas asmuo
ne veliau kaip iki kovo 15 dienos, o patikslinus einamiyij metij Pirkimi} planq - ne veliau kaip per 5
darbo dienas, CVP IS ir Perkanciosios organizacijos interneto svetaineje, specialiai tarn skirtoje
skiltyje, skelbia tais metais planuojamij atlikti viesijjij pirkimij (isskyrus supaprastintus mazos
vertes pirkimus) suvestin?. Viesijjij pirkimij suvestine skelbiama Viesijjij pirkimij tarnybos nustatyta
tvarka.
20. Pirkimij piano patikslinim^ organizuoja uz pirkimij planavim^ atsakingas asmuo.
IV SKYRIUS

VIESTJJ\ PIRKIMIJINICIJAVIMAS, ORGANIZAVIMAS IR ATLIKIMAS
21. Perkanciojoje organizacijoje viesiesiems pirkimams organizuoti ir atlikti Perkanciosios
organizacijos jsakymu:
21.1. sudaroma Komisija organizuoti ir atlikti tarptautinius viesuosius pirkimus ir
supaprastintus viesuosius pirkimus (isskyrus mazos vertes viesuosius pirkimus vykdomus
neskelbiamos apklausos budu);
2L2. paskiriami Pirkimij organizatoriai, organizuoti ir atlikti mazos vertes viesuosius
pirkimus vykdomus neskelbiamos apklausos budu.
22. Perkanciosios organizacijos vadovas gali pavesti pirkim^ atlikti Komisijai,
neatsizvelgdamas ] Tvarkos apraso 21.1 ir 21.2 punktuose numatytas aplinkybes.
23. Komisija viesuosius pirkimus atlieka tiesiogiai taikydama Viesijjij pirkimij jstatymo ir
susijushj teises aktij nuostatas, o mazos vertes pirkimus atlieka MVPTA nustatyta tvarka.
24. Pirkimij organizatoriai viesuosius pirkimus atlieka MVPTA nustatyta tvarka.
25. Viesajam pirkimui inicijuoti Pirkimo iniciatorius rengia Paraisk^.
26. Kai Pirkimo iniciatorius ir Pirkimij organizatorius yra skirtingi asmenys, rengdamas
Paraisk^ Pirkimo iniciatorius konsultuojasi su planuojamo Pirkimo organizatoriumi, prireikus gali
pasitelkti specialistus - dalyko zinovus konsultuoti klausimu, kuriam reikia specially ziniij.
27. Pirkimo iniciatorius pasiraso Paraisk^. Paraiska derinama su:
27.1. uz pirkimij planavim^ atsakingu asmeniu. Jo viza reiskia, kad Paraiskoje nurodytas
pirkimas yra jtrauktas \} plan^ ir Paraiskoje nurodyta informacija nepriestarauja Pirkimi}
plane nurodytai informacijai bei suderint^ pirkimo vert^ ir suderint^ galim^ pirkimo bud^;
27.2. uz isankstin? finansij kontrol? atsakingu asmeniu. Jo viza reiskia, kad pirkimas
vykdomas pagal Pirkimij plan^ ir pirkimui yra lesij.
28. Suderint^ Paraisk^ tvirtina Perkanciosios organizacijos vadovas.
29. Pirkirmj organizatorius, Komisija viesojo pirkimo proceduras pradeda po to, kai
Perkanciosios organizacijos vadovas patvirtina Paraisk^ ir ji uzregistruojama registruose.
30. Komisija arba Pirkimij organizatorius (jei Pirkimij organizatorius atlieka apklaus^ rastu)
parengia pirkimo s^lygas vadovaudamasi pavyzdinemis pirkimo s^lygomis nurodytomis Tvarkos
apraso 7 ir 8 prieduose.
31. Jeigu Paraiskoje nurodyta neissami informacija apie pirkimo objekt^, pkkimo
vykdytojas (Pirkimij organizatorius arba Komisija) turi teis? pareikalauti Pirkimo iniciatoriaus j^
patikslinti rastu. Informacija turi buti patikslinta rastu ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo
reikalavimo patikslinti informacija gavimo dienos.
32. Mazos vertes viesajam pirkimui {forminti Pirkimo organizatorius arba Komisija rengia
Mazos vertes viesojo pirkimo pazym^.
33. Komisijos pirmininkas arba Pirkimo organizatorius pasiraso Mazos vertes viesojo
pirkimo pazym^. Mazos vertes viesojo pirkimo pazyma derinama su uz einam^j^ fmansij kontrol?
atsakingu asmeniu. Jo viza reiskia, kad pirkimas vykdomas pagal Paraisk^ ir MVPTA.
34. Suderintcj Mazos vertes viesojo pirkimo pazym^ tvirtina Perkanciosios organizacijos
vadovas.
V SKYRIUS
ATASKAITV APIE VIESUOSIUS PIRKIMUS, LAIMEJUSIIJ DALYVHJ PASIULYMy IR
PIRKIMO SUTARCHJ BEI JIJ PAKEITIMIJ VIESINIMAS
35. Komisija, Pirkimo organizatorius teises aktij nustatyta tvarka ir terminals Perkanciosios
organizacijos vardu rengia ir Viesiyij pirkimij tarnybai teikia:
35.1. viesiyij pirkimij skelbimus;
35.2. viesijjij pirkimijprocedunj ataskaitas.
36. Uz pirkimij organizavim^ atsakingas asmuo teises aktij nustatyta tvarka ir terminais:
36.1. Perkanciosios organizacijos vardu rengia ir Viesijjij pirkimij tarnybai teikia:

36.1.1. kiekvienij pirkimo procedunj, jskaitant ir pirkimo proceduras, kurhj metu sudaroma
preliminarioji sutartis ar jos pagrindu sudaroma Pirkimo sutartis, sukuriama dinamine pirkimo
sistema ar jos pagrindu sudaroma Pirkimo sutartis, ataskait^ per 15 diemj pasibaigus pirkimo
proceduroms, bet ne veliau kaip iki pirmojo mokejimo pagal sudarytg. Pirkimo sutartj pradzios. Si
ataskaita neteikiama, kai Pirkimo sutartis sudaroma pagal Viesiyi} pirkimij jstatymo 72 straipsnio 3
dalj atlikus supaprastint^ pkkim^, preliminariosios sutarties pagrindu pagal sio jstatymo 78
straipsnio 4 dalj ar 78 straipsnio 5 dalies 1 punktq ar atliekant sio jstatymo 25 straipsnio 3 ir 4
dalyse nurodyt^ pirkim^ ir mazos vertes pirkim^;
36.1.2. visi} per kalendorinius metus sudarytq Pirkimo sutarch}, kai Pirkimo sutartis
sudaroma atliekant sio jstatymo 25 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytus pirkimus ar kai sudarytos
Pirkimo sutarties nereikalaujama paskelbti pagal sio jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas,
ataskait^ per 30 dienij, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams;
36.2. viesina laimejusii} dalyvii^ pasiulymus, sudarytas Pirkimo sutartis ir Pirkimo sutarcii}
s^lygij pakeitimus;
36.3. skelbia Pirkimo sutarties nejvykdziushj ar netinkamai j^ jvykdziushj tiekejij s^rasus ir
nedelsdamas, taciau ne veliau kaip per 3 darbo dienas apie tai informuoja tiekej^;
36.4. skelbia informacij^ apie tiekej^, kuris pirkimo procedurq metu nuslepe informacij^ ar
pateike melaging^ informacij^ apie atitiktj sio Viesiy'ij pirkimij jstatymo 46 ir 47 straipsniuose
nustatytiems reikalavimams, arba apie tiekej^, kuris del pateiktos melagingos informacijos
nepateike patvirtinanciij dokumentij, reikalaujamij pagal Viesiyij pirkim\ jstatymo 50 straipsnj.
VI SKYRIUS
SUDARYTV PIRKIMO SUTARCIIJ PRIEZIURA
37. Pirkimo iniciatorius koordinuoja (organizuoja) perkanciosios organizacijos sudarytose
Pirkimo sutartyse numatytij jos jsipareigojimi| vykdymqt ir priziuri pristatymo (atlikimo, teikimo)
termini} bei preki\|, paslaugi} ir darbij atitiktj Pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems
reikalavimams laikym^si.
38. Pirkimo inieiatoriui nustaeius, kad tiekejas nesilaiko Pirkimo sutartyse numatyti|
jsipareigojimij, jis a) nedelsiant apie tai informuoja savo tiesioginj vadov^, b) parengia pretenzijsj
tiekejui ir c) parengt^ pretenzij^ tiekejui pateikia savo tiesioginiam vadovui, kad sis galetij priimti
atitinkamus sprendimus.
39. Esant poreikiui Pirkimo iniciatorius inicijuoja siulymus del Pirkimo sutarciij prat^simo,
keitimo, nutraukimo ar Pirkimo sutartyje numatytij prievoliij jvykdymo uztikrinimo budij taikymo
kontrahentui.
40. Perkanciajai organizacijai sudarius Pirkimo sutarties pakeitim^ Uz pirkimij
organizavim^ atsakingas asmuo viesina sj Pirkimo sutarties pakeitim^.
VII SKYRIUS
DOKUMENTV SAUGOJIMAS
41. Perkancioji organizacija turi dokumentais pagrjsti atliekamo pirkimo eig^ net ir tuo
atveju, kai pirkimas atliekamas elektroninemis priemonemis.
42. Planavimo ir pasirengimo pirkimams dokumentai, pirkimo dokumentai, Paraiskos,
pasiulymai bei jij nagrinejimo ir vertinimo dokumentai, Komisijos sprendimij priemimo, derybi},
dialogo ar kiti protokolai, susirasinejimo su tiekejais dokumentai, kiti su pirkimu susij? dokumentai
saugomi ne trumpiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos, preliminariosios sutartys, Pirkimo
sutartys, ji} pakeitimai ir su j\ vykdymu susij? dokumentai — ne trumpiau kaip 4 metus nuo Pirkimo
sutarties jvykdymo.
43. Paraiskos ir rinkos tyrimq duomenys bei rezultatai saugomi kartu su susijusio pirkimo
dokumentais.

44. Uz pirkimo dokumentij paruosim^ saugojimui yra atsakingas konkretij pirkim^ vykd?s
asmuo (Komisija arba Pirkimo organizatorius).
VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
45. Tvarkos aprasas neriboja Perkanciosios organizacijos darbuotojij papildomij veiksmi|,
atliekaimj vadovaujantis teises aktij jiems suteiktomis teisemis, jei siais veiksmais siekiama
uztikrinti viesojo pirkimo efektyvum^ ir objektyvum^.
46. Perkanciosios organizacijos darbuotojai, atliekantys veiksmus numatytus siame Tvarkos
aprase, teises aktq nustatyta tvarka asmeniskai atsako uz:
46.1. informacijos nuslepim^;
46.2. faktiniij aplinkybuj nustatym^, aprasym^ ir kvalifikavim^ pagal turimus dokumentus ir
informacij^;
46.3. Tvarkos apraso reikalavim\ nesilaikym^;
46.4. Perkanciosios organizacijos darbuotojas, pazeid^s Taisykles, atsako Lietuvos
Respublikos teises aktij nustatyta tvarka.
47. Pasikeitusiij Lietuvos Respublikos jstatyrm}, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimij, Viesiyij pirkimij tarnybos direktoriaus fsakymi} nuostatomis turi buti vadovaujamasi is
karto, nelaukiant Tvarkos apraso papildymo ar pakeitimo.

