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PAGIRIU,,pELitDi,tUKO,, VAIKU DARZELIS
SUPAPRASTINTV MAZOS VERTES PIRKIMU TAISYKLES

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Pagiriq ,,PeledZiuko" vaikq darZelis (toliau - Perkandioji organizacija) supaprastintus maZos vertes prekiq,
paslaugrl ir darbq vie5uosius pirkimus vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vie5qiq pirkimq istatymu (toliau -

fstatymas), kitais teises aktais bei Siomis supaprastintq maZos vertes pirkimq taisyklemis (toliau - Taisykles).
2. Taisykles parengtos vadovaujantis fstatymu ir kitais vie5uosius pirkimus reglamentuojandiais teises

aktais.
3. Taisyklese vaftojamos s4vokos:
Apklausa - pirkimo b[das, kai Perkandioji organizacija raStu arba lodLiu kviedia tiekejus pateikti

pasiiilyrirus ir perka prekes, paslaugas ar darbus i5 maZiausi4 kain4 arba ekonomi5kai naudingiausi4 pasillym4
pateikusio tiekejo.

MaZos vert€s pirkimai - supaprastinti pirkimai, atitinkantys bent vien4 i5 Siq s4lygq:
l) prekiq ar paslaugq pirkimo verte yra maZesne kaip 58 trikst, Eur (be PVM), o darbq verte maZesne kaip

145 trlkst. Eur (be PVM);
2) perkamos pana5ios prekds, paslaugos ar perkami darbai del to paties objekto yra suskirstyti i atskiras dalis,

kuriq kiekvienai numatoma sudaryti atskir4 pirkimo sutarti (sutartis), jeigu bendra Siq sutardiq vefie yra ne didesne kaip
l0 procentq prekiq ar paslaugq supaprastintq pirkimq to paties tipo sutardiq veftes ir maZesne kaip 58 tiikst. Eur (be
PVM), o perkant darbus - ne didesne kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo vertes ir maZesne kaip
145 tiikst. Eur (be PVM).

Pirkimq organizatorius - Perkandiosios organizacijos vadovo paskirtas darbuotojas, kuris Taisykliq
nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka maZos vertes pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma vie5ojo
pirkimo komisija.

4. Taisyklese vaftojamos kitos pagrindines s4vokos apibreZtos fstatyme.
5. Taisykles nustato MaZos v.ertes pirkimq vykdytojus, b[dus, jq vykdymo, gindq nagrinejimo procediiras,

pirkimo dokumentq rengimo ir teikimo tiekejams reikalavimus.
6. MaZos vertes pirkiinai atliekami ir sprendimai del pirkimq priimami laikantis lygiateisi5kumo,

nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripaZinimo, proporcingumo ir racionalumo principq, konfidencialumo ir
ne5ali5kumo reikalavimq,

7. Perkandiosios organizacijos vykdomuose maZos vertes pirkimuose turi teisg dalyvauti fiziniai asmenys,
privatiis juridiniai asmenys, vie5ieji juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jq padaliniai ar tokiq asmenq grupes.
Pasiiilymui pateikti [kio subjektrtr grupe neprivalo isteigti juridinio asmens. Perkandioji organizacijagali reikalauti, kad,
[kio subjektq grupes jungtini pasillym4 (projekt4) pripaZinus geriausiu ir Perkandiojiorganizacijai pasiiilius sudaryti
vie5ojo pirkimo-pardavimo sutarti (toliau - pirkimo sutartis), 5i iikio subjektq grupe igytq tam tikr4 teising form4, jei tai
yra biitina siekiant tinkamai ivykdyti pirkimo sutarti.

8. Pirkimo pradlia ir pabaiga apibrdi,iama fstatyme.
9. Atlikdamapirkimus, Perkandioji organizacija gali atsiZvelgti ivisuomenes poreikius socialineje srityje ir

aplinkos apsaugos reikalavimus. Pirkimai gali buti rezervuoti tam tikroms asmenq grupems. Perkandioji organizacija
bet kurio pirkimo dokumentuose gali nustatyti:

9.1. s4lygas, sudarandias galimybg pirkime dalyvauti tik neigaliqjq socialinems imonems;
9.2. kad pirkimas bus atliekamas pagal remiamq asmenq, kuriq dauguma yra neigalieji, idarbinimo

programas;
9.3. s4lygas pirkime dalyvauti socialindms imonems, imonems, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentl+

nuteistqirtr, atliekandiq are5to, terminuoto laisves atdmimo ir laisves atemimo iki gyvos galvos bausmes, ar imonems,
kuriq dalyviai yra sveikatos prieZiiiros istaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne maLiau kaip 50 procentq
pacientq, kai perkamos jq pagamintos prekes, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai.

10. Perkandioji organizacijataip pat vykdo pirkimus i5 Centrines perkandiosios organizacijos arba per jq,
kai centrines perkandiosios organizacijos kataloge sirilomos prekes, paslaugos ar darbai atitinka Perkandiosios
organizacijos poreikius ir Perkandioji organizacija negali jq atlikti efektyvesniu btidu racionaliai panaudodama tam
skirtas le5as. Perkandioji organizacija privalo motyvuoti savo sprendim4 neatlikti centrinds perkandiosios organizacijos
kataloge siiilomq prekiq, paslaugq ar darbq pirkimo ir saugoti tai patvirtinanti dokument4 kartu su kitais pirkimo
dokumentais fstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

11. Perkandioji organizacija, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo ,turi teisg nutraukti pirkimo
proceduras, jeigu atsirado aplinkybiq, kuriq nebuvo galima numatyti (pvz. perkamos paslaugos tapo nereikalingomis,


