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Kupiškis 

  

 

 Į s a k a u   pakeisti  supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 1 skyriaus 13 str. 9 dalies 

ir 11 dalies 3 punkto, 3 skirsnio 30 straipsnio 1 dalies ir 46 straipsnio 8 dalies 2 punktą  

 1. 1 skyriaus 13 str. 9 dalies įrašyti „ Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo 

nereikalaujama, kai atlikus pirkimą sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000,00LT (dešimt 

tūkstančių litų) be PVB arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą“ ir jį 

išdėstyti taip:  9. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus 

tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Taisyklių 3 straipsnyje nustatyti principai ir 

tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. 

Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus pirkimą sudarytos sutarties vertė yra 

mažesnė kaip 10 000,00LT (dešimt tūkstančių litų) be PVB arba kai pirkimo sutartis sudaryta 

atlikus mažos vertės pirkimą 

 2. 1 skyriaus 13 str. 11 dalies 3 punkto įrašyti „arba kai pirkimo sutartis sudaroma 

atliekant mažos vertės pirkimą“  ir jį išdėstyti taip:  3) supaprastintų pirkimų atveju pirkimo 

sutarties vertė mažesnė kaip 10 000 Lt. , arba kai pirkimo sutartis sudaroma atliekant mažos vertės 

pirkimą 

 

 3. 3 skirsnio 30 straipsnio 1 dalies įrašyti  „išskyrus mažos vertės pirkimų atvejus“ ir jį 

išdėstyti taip:  1. Perkančioji organizacija suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, 

išskyrus mažos vertės pirkimų atvejus, nedelsdama (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) praneša apie 

priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį arba sprendimą dėl leidimo dalyvauti 

dinaminėje pirkimo sistemoje, taip pat pateikia Taisyklių 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos 

informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką ir nurodo nustatytą pasiūlymų 



eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą. Perkančioji organizacija taip pat turi nurodyti priežastis, 

dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, pradėti pirkimą 

ar dinaminę pirkimų sistemą iš naujo.  

 4.  3 skirsnio 46 straipsnio 8 dalies 2 punkto  įrašyti „ patentų, individualios veiklos, 

kitų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos“ ir  jį išdėstyti taip: 2) dėl 

techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių, patentų, individualios veiklos, 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. 

 4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2013 m. sausio 1 d. 
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