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   Kaunas 

  
       
         Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996,  Nr. 84-

2000; Nr. 4-102, 2008, Nr. 81-3179, 2009, 93-3986) 85 straipsnio 3 dalimi ir 3 straipsnyje 

nustatytais viešųjų pirkimų principais, 

        p a k e i č i u Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos viešųjų supaprastintų 

pirkimų taisyklių12 str. 1 ir 2 punktus, 20, 76, 77 straipsnius, 28.19, 73.3, 127.1, 131.2, 132.9  

punktus ir išdėstau juos taip: 

12. Taisyklėse naudojamos sąvokos: 

  1) prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 58 tūkst. eurų (be pridėtinės vertės 

mokesčio), o darbų pirkimo vertė mažesnė kaip 145 tūkst. eurų (be pridėtinės vertės mokesčio); 

  2) perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai dėl to paties objekto yra 

suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį (sutartis), 

jeigu bendra šių sutarčių vertė yra ne didesnė kaip 10 procentų prekių ar paslaugų supaprastintų 

pirkimų to paties tipo sutarčių vertės ir mažesnė kaip 58 tūkst. eurų (be pridėtinės vertės 

mokesčio), o perkant darbus – ne didesnė kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto 

pirkimo vertės ir mažesnė kaip 145 tūkst. eurų (be pridėtinės vertės mokesčio). 

20.  Atlikdami supaprastintą viešąjį pirkimą pirkimų organizatoriai prekių, paslaugų mažos 

vertės pirkimus gali vykdyti, kai numatomos sudaryti sutarties vertė mažesnė kaip 9 tūkst. eurų 

be PVM, o darbų – mažesnė kaip 17 tūkst. eurų be PVM. 

76. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai prekių ar paslaugų pirkimo sutarties 

vertė yra mažesnė kaip 6 tūkst.  eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) ir sutartinių įsipareigojimų 

vykdymas nėra užtikrinamas CK nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. 
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77. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, 

išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų 

įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas 

Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai 

atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip 6 tūkst. eurų (be 

pridėtinės vertės mokesčio). Perkančioji organizacija, norėdama keisti pirkimo sutarties sąlygas, 

vadovaujasi Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijomis, 

patvirtintomis Viešųjų pirkimų direktoriaus 2009 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1S-43 (Žin., 2009, 

Nr. 54-2151). 

        28.19. informacija, kad pasiūlymai bus vertinami eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos 

nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Lietuvos banko nustatytą ir 

paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną; 

73.3  kai supaprastino pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 6 tūkst. eurų (be pridėtinės 

vertės mokesčio) arba kai pirkimo sutartis sudaroma atliekant mažos vertės pirkimą. 

          127.1. perkamos prekės ir paslaugos, kai numatomos sudaryti sutarties vertė mažesnė kaip 

3  tūkst. eurų be PVM ir pirkimą vykdo pirkimų organizatoriai. 

          131.2. sudaromos prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 58 tūkst. eurų be 

PVM; darbų pirkimo sutarties vertė – 145 tūkst. eurų be PVM. 

          132.9. perkamos prekės ar paslaugos, kurių sutarties vertė neviršija 600 eurų (be PVM), 

perkamų darbų vertė neviršija 1200 eurų (be PVM), kai per metus nupirktų tos pačios rūšies 

prekių, paslaugų bei darbų bendra pirkimo sutarčių vertė neviršija 3 tūkst. eurų (be PVM). 
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