LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĖS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĖS 2014 M. SPALIO 6 D. ĮSAKYMO
NR. V-196 „DĖL LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĖS MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ
GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2015 m. sausio 6 d. Nr. V-2
Vilnius
1. P a k e i č i u Laisvės atėmimo vietų ligoninės mažos vertės pirkimų gynybos ir
saugumo srityje taisykles, patvirtintas Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2014 m. spalio
6 d. įsakymu Nr. V-196 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės mažos vertės pirkimų gynybos ir
saugumo srityje taisyklių patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„8.1. Komisija – Perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu sudaryta mažos vertės
pirkimų gynybos ir saugumo srityje komisija, kurios nariais skiriami asmenys, turintys teisę dirbti
ar susipažinti su įslaptinta informacija. Komisija vykdo mažos vertės pirkimus, kurių vertė viršija
15 000 EUR be PVM“.
1.2. Pakeičiu 8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„8.2. Pirkimo vykdytojas – Perkančiosios organizacijos darbuotojas, turintis teisę dirbti ar
susipažinti su įslaptinta informacija, šios organizacijos vadovo įsakymu paskirtas atsakingu už
mažos vertės pirkimų gynybos ir saugumo srityje vykdymą, Pirkimo vykdytojas atlieka mažos
vertės pirkimus, kai pirkimo vertė neviršija 15 000 EUR be PVM“.
1.3. Pakeičiu 8.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„8.3. Neskelbiamos derybos – tai mažos vertės pirkimo gynybos ir saugumo srityje būdas,
kai apie pirkimą viešai neskelbiama, o Perkančioji organizacija nagrinėja pasiūlymus, kuriuos
pateikė Perkančiosios organizacijos pasirinktas (pasirinkti) ir pakviestas (pakviesti) tiekėjas
(tiekėjai) ir derasi su juo (jais) dėl pirkimo sutarties sąlygų. Preliminari pirkimo sutarties vertė,
perkant prekes ir paslaugas, neviršija 15 000 EUR be PVM, o perkant darbus – neviršija 45 000
EUR be PVM. Pirkimą šiuo būdu vykdo Komisija arba Pirkimo vykdytojas“.
1.4. Pakeičiu 8.4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„8.4.1. Tiekėjų apklausa raštu – tai mažos vertės pirkimo gynybos ir saugumo srityje
būdas, kai numatomos sudaryti prekių ar paslaugų sutarties vertė neviršija 58 000 EUR be PVM, o
darbų – 145 000 EUR be PVM ir Perkančioji organizacija raštu kviečia ne mažiau kaip 3 tiekėjus
(jei rinkoje tiek tiekėjų yra) pateikti pasiūlymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš pirkimą
laimėjusio tiekėjo. Tiekėjai savo pasiūlymus taip pat pateikia raštu. Tiekėjų apklausos raštu pirkimą
galima vykdyti ir Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis,
jei pirkimo procedūrų metu nebus naudojama ar sukuriama įslaptinta informacija“.
1.5. Pakeičiu 8.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„8.4.2. Tiekėjų apklausa žodžiu – tai mažos vertės pirkimo gynybos ir saugumo srityje
būdas, kai numatomos sudaryti prekių, paslaugų ar darbų sutarties vertė neviršija 3 000 EUR be
PVM ir Perkančioji organizacija žodžiu kviečia tiekėjus pateikti pasiūlymus ir perka prekes,
paslaugas ar darbus iš pirkimą laimėjusio tiekėjo arba įsigyja prekes ar paslaugas jų pardavimo
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vietoje. Pirkimą šiuo būdu vykdo Pirkimo vykdytojas. Apklausa žodžiu gali būti vykdoma
kreipiantis į vieną tiekėją“.
1.6. Pakeičiu 8.8 papunktį ir jį išdėstau taip:
„8.8. Tiekėjų apklausos pažyma – pirkimo, atliekamo neskelbiamų derybų arba
apklausos būdu, pirkimo procedūras aprašantis dokumentas, kuris turi būti pildomas tuo atveju, kai
pirkimo vertė yra didesnė kaip 3 000 EUR be PVM. Tiekėjų apklausos pažyma gali būti
nesudaroma, kai Taisyklėse nustatytais atvejais apklausiamas tik vienas tiekėjas“.
1.7. Pakeičiu 39.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„39.6. Numatomos sudaryti pirkimo–pardavimo sutarties vertė be pridėtinės vertės
mokesčio yra mažesnė kaip 3 000 EUR be PVM“.
1.8. Pakeičiu priedo 4 punkto lentelės 3 skiltyje įrašytą tekstą ir jį išdėstau taip:
„Kaina su PVM/nepateikė pasiūlymo“.
2. P a v e d u Laisvės atėmimo vietų ligoninės Administracijos reikalų skyriui su šiuo
įsakymu pasirašytinai supažindinti direktoriaus pavaduotojus, Vilniaus apsaugos ir priežiūros
skyriaus viršininką Rimantą Marčiukaitį, Pravieniškių apsaugos ir priežiūros skyriaus viršininką
Dainių Stepanavičių, Vilniaus apsaugos ir priežiūros skyriaus vyresnįjį inspektorių Tadeušą
Zimbinskį ir Pravieniškių apsaugos ir priežiūros skyriaus vyresnįjį inspektorių Donatą Radavičių.
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