PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009-06-19
ĮSAKYMO Nr. A-564 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ” PAKEITIMO
2009 m. rugsėjo 10 d. Nr.A- 756
Panevėžys
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo (Žin.,1994, Nr.55-1049;
2008, Nr113-4290) 18 str. 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996,
Nr.84-2000; 2006, Nr.4-102; 2008, Nr.81-3179; 2009, Nr.93-3986):
1. P a p i l d a u Panevėžio rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų
taisykles, patvirtintas savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-06-19 įsakymu Nr. A-564
„Dėl Panevėžio rajono savivaldybės viešųjų pirkimų” 11 punktą 11-1.papunkčiu ir išdėstau taip:
„11-1. 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).”
2. P a k e i č i u Panevėžio rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų
taisykles, patvirtintas savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-06-19 įsakymu Nr. A-564
„Dėl Panevėžio rajono savivaldybės viešųjų pirkimų”:
1.1. išdėstau 9 punktą taip:
„9. Pasiūlymas – tiekėjo raštu pateiktų dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų
duomenų visuma ar žodžiu pateiktas siūlymas tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal
perkančiosios organizacijos nustatytas pirkimo sąlygas.”
1.2. išdėstau 27 punktą taip:
„27. Savivaldybės administracija skelbimą apie pirkimą skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje. Savivaldybės administracija turi teisę skelbimus papildomai skelbti
Savivaldybės administracijos tinklalapyje, kitur internete, leidiniuose ar kitomis priemonėmis.
Skelbimo apie pirkimą ar informacinio pranešimo paskelbimo diena yra jų paskelbimo Centrinėje
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau –CVPIS) data. Savivaldybė pirkimo dokumentus,
kuriuos įmanoma pateikti elektroninėmis priemonėmis, įskaitant technines specifikacijas,
dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), taip pat atsakymus į tiekėjų klausimus, skelbia CVPIS
kartu su skelbimu apie pirkimą. Jeigu pirkimo dokumentų neįmanoma paskelbti CVPIS,
administracija pirkimo dokumentus tiekėjui pateikia kitomis priemonėmis.”
1.3. išdėstau 31.5. punktą taip:
“31.5.reikalavimas pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytos
formos tiekėjo deklaraciją, kurioje nurodoma, kad tiekėjas nedavė ir neketina duoti Komisijos
nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės
tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė jokių paslaugų ar
kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti
pirkimus; su kokiais ūkio subjektais tiekėjas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos

įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, ir patvirtinama, kad jeigu vienas ar keli iš jo
nurodytų ūkio subjektų, su kuriais jis yra susijęs, dalyvauja pirkime ir pateikia savarankišką
pasiūlymą (pasiūlymus), tiekėjas šiame pirkime veikia nepriklausomai nuo jų ir jie laikytini
konkurentais; kad tiekėjas nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje
nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose šio įstatymo 3
straipsnyje nurodytus principus. (patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006.02.01 ūkio
ministro įsakymu Nr. 4-41 – ir jo pakeitimais).”
1.4. išdėstau 33 punktą taip:
„33. Pirkimo dokumentai tiekėjams yra teikiami nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo CVPIS.
Pirkimo dokumentai tiekėjui pateikiami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos , kai
tiekėjas raštu (faksu, paštu, elektroninėmis priemonėmis ar pristatydamas asmeniškai tiekėjo ar
tiekėjo įgalioto asmens pasirašytą dokumentą) pateikia prašymą dėl pirkimo dokumentų.”
1.5. išdėstau 35 punktą taip:
„35. Pirkimo dokumentus Savivaldybės administracija gali pateikti ir internete. Šiuo atveju
interneto adresas turi būti nurodytas skelbime apie pirkimą. Pirkimo dokumentai internete negali
būti pateikti anksčiau, negu CVPIS. Savivaldybės administracija, pirkimo dokumentus pateikia
internete, šiuos dokumentus
to paprašiusiam tiekėjui pateikia 34 punkte paminėtomis
priemonėmis.”
1.6. išdėstau 75 punktą taip:
„75. Savivaldybės administracija, skelbdama apie supaprastintą pirkimą, kiekvienu konkrečiu
atveju, atsižvelgdama į perkamo objekto sudėtingumą, nustato pakankamą pasiūlymo pateikimo
terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo
CVPIS dienos. Šis terminas yra neprivalomas atliekant mažos vertės pirkimus."
1.7. išdėstau 90 punktą taip:
“90. Savivaldybės administracija atmeta paraiškas ir pasiūlymus, jei tiekėjas, kuris yra fizinis
asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai),
turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai) ar kitas
(kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus,
turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus
buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame
susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą,
papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar
nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas,
pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu
gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl
kitų valstybių tiekėjų yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo
31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų
pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos
teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.“
1.8. išdėstau 91.4. punktą taip:
“91.4. yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kurį Savivaldybės administracija gali įrodyti bet
kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“
suprantama kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų
pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o
tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos
įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau
kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas
profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą
ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai“.
1.9. išdėstau 94 punktą taip:

“94. Jeigu tiekėjas negali pateikti šių taisyklių 92. punkte nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje
šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų
klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija arba šalyse, kuriose ji netaikoma, – oficialia
tiekėjo deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai,
notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai savo kilmės šalyje arba šalyje, iš
kurios jis atvyko, o kai tiekėjas su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs
veiklos, kai nesiekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais ir nėra
padaręs rimto profesinio pažeidimo – ir laisvos formos tiekėjo deklaracija.“
1.10. išdėstau 127 punktą taip:
“127. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža,
Savivaldybės administracija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis
nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti.”
1.11.išdėstau 147 punktą taip:
“147. Pirkimo procedūrų ataskaita pildoma dalimis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka ir terminais ir baigiama pildyti ne vėliau kaip
per 5 darbo dienas pasibaigus pirkimui”.
2. Pripažįstu netekusiu galios 36 punktą.
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