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DIREKTORIAUS 2014 M. KOVO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-18 „DĖL KAUNO MIESTO
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Kaunas
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 2 dalimi,
Kauno

miesto

savivaldybės

visuomenės sveikatos biuro

nuostatų,

patvirtintų Kauno

miesto

savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. T-218, 21.10 punktu:
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Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos
biuro direktoriaus 2014 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. V-16 „Dėl Kauno miesto savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu, 126
punktą ir išdėstau jį taip:
„126. Apklausti vieną tiekėją galima, jeigu:
126.1. pirkimas, apie kurį buvo skelbta neįvyko, nes nebuvo gauta pasiūlymų ar paraiškų;
126.2. dėl techninių priežasčių 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;
126.3. 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;
126.4. kai perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo 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;
126.5. 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;
126.6. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų
darbų arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti pirkimo
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;
126.7. preliminariai numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertei neviršijant 500 eurų su
PVM. Tokių pirkimų metu sudaromų prekių ar paslaugų to paties tipo sutarčių bei darbų, skirtų tam
pačiam objektui, sutarčių bendra vertė negali viršyti 8000 eurų su PVM per finansinius metus;
126.8.

ypač

palankiomis

sąlygomis

perkama

iš

bankrutuojančių,

likviduojamų

ar

restruktūrizuojamų ūkio subjektų;
126.9.
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dokumentais

ar
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(informacinėmis) bazėmis;
126.10. perkamos ekspertų, komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato
Lietuvos Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos.“
2. P a v e d u:
2.1.

specialistui viešiesiems pirkimams teikti viešųjų pirkimų ataskaitas teisės aktų

nustatytais terminais;
2.2. specialistui viešiesiems pirkimams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo
pasirašymo dienos paskelbti jį Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
2.3. viešųjų ryšių specialistui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo
pasirašymo dienos paskelbti jį Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro interneto
svetainėje www.kaunovsb.lt.
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