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Vilnius 
 
     1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, 

Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), 92 straipsnio 3 dalies 4 punktu, 85 

straipsnio 3 dalimi, Viešoji įstaiga “Sveikas miestas” supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, 

patvirtintomis Viešoji įstaiga “Sveikas miestas” l.e.p. direktoriaus 2011 m. gruodžio 01 d. įsakymu Nr. 

PK-01,   

                  p  a p i l d a u  ir  p a t i k s l i n u  VšĮ “Sveikas miestas” direktoriaus įsakymą Nr. PK-03 ir     

s k i r i u  Viešoji įstaiga “Sveikas miestas” mažos vertės pirkimų, atliekamų apklausos būdu, pirkimo 

organizatoriais: 

             3.1. l.e.p.direktorių Mantą Paulauską; 

             3.2. teisininkę Ingą Matkevičienę; 

             3.3. projektų vadovą Gian Luca Demarco. 

      2. Pažymiu, kad Tuo atveju, kai pirkimą tiekėjų apklausos būdu atlieka Pirkimo organizatorius, 

atliktos pirkimo procedūros, prieš sudarant rašytinę ar žodinę sutartį su viešojo pirkimo laimėtoju, yra 

aprašomos Tiekėjų apklausos pažymoje (Priedas 1), o Tiekėjų apklausos pažyma suderinama su 

Perkančiosios organizacijos vadovu ar jo įgaliotu asmeniu. Pirkimo procedūros tiekėjų apklausos 

pažymoje gali būti neaprašomos ir apklausos pažyma gali būti nepildoma Viešoji įstaiga “Sveikas 

miestas” supaprastintų viešųjų pirkimų Taisyklių 82 punkte numatytais atvejais, t.y. pirkimo 

organizatorius apie konkretaus Taisyklių 82 papunkčio taikymą pažymi pirkimo dokumente, kai pirkimas 

tiekėjų apklausos būdu buvo vykdytas tiekėjus apklausiant žodine forma, įskaitant virtualiai (tiekėjų viešai 

skelbiamą informaciją apie tiekėjo siūlomas prekes, paslaugas ir darbus) tiekėjų vykdomą apklausą ir jei 

tiekėjų viešai skelbiamos informacijos pakanka sprendimui dėl siūlomų sąlygų priimtinumo priimti, o 

numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra mažesnė kaip 10 000 Lt.. 

Šiuo atveju pirkimas dokumentuojamas tiek, kiek to reikalauja buhalterinės apskaitos tvarkymą 

reglamentuojantys teisės aktai – tai yra, PVM sąskaitoje-faktūroje, sąskaitoje-faktūroje ar kitame 

buhalterinės apskaitos dokumente.  Pirkimo organizatorius privalo įvertinti tai, jog Taisyklėse numatyta 

galimybė nustatytais atvejais apklausti vieną tiekėją ar galimybė nustatytais atvejais nepildyti tiekėjų 

apklausos pažymos ar taikyti kokias nors kitokias išlygas, nereiškia prievolės (būtinybės) šias išimtis 

taikyti. 

 

L.e.p. direktorius Mantas Paulauskas 
 

  


