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34.4. jeigt egzistuoja trumpalaikes aplinkybes, suteikiandios galimybg reikalingas prekes ar paslaugas isigyti
uZ daug maZesng nei rinkos kaina;

34.5. jeigu ypad palankiomis kainomis prekes perkamos i5 bankrutuojandiq, likviduojamq,
restrukt[rizuojamq ar sustabdZiusiq veikl4 iikio subjektq;

34,6. kai perkamq prekiq, paslaugq ar darbq ikainiai yra patvirtinti Lietuvos Respublikos istatymais ar kitais
teises aktais;

34.7 . kai uZ prekes atsiskaitoma pagal patvirtintus tarifus;
34.8. kai Perkandioji organtzacija pagal ankstesng pirkimo sutarti i5 tam tikro tiekejo pirko prekiq arba

paslaugq ir nustatd, kad i5 jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu poZiDriu derinant su jau turimomis prekemis ir
suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyviis, i5 esmes nesikeidia prekiq ar paslaugq kainos ir
kitos s4lygos, o alternatyvts pirkimai del techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais biitrtr nepriimtini, nes,
Perkandioji organizacijai isigijus skirtingq techniniq charakteristikq prekiq ar paslaugq, ji negaletq naudotis anksdiau
pirktomis prekemis ar paslaugomis ar patirtq dideliq nuostoliq. Jeigu papildomai perkamq prekiq ar paslaugq kaina
vir5ija 30 procentq ankstesnes pirkimq kainos, turi biiti atliekama ekspeftize del papildomai perkamrtr prekiq ar paslaugq
techniniq charakteristikq suderinamumo ;

34.9. kai del aplinkybiq, kuriq nebuvo galima numatyti, paai5keja, kad yra reikalingi papildomi darbai ar
paslaugos, kurie nebuvo ira5yti isudaryt4 pirkimo sutarli, tadiau be kuriq negalimauLbaigti sutarties vykdymo. Tokia
pirkimo sutartis gali biiti sudaroma tik su tuo tiekeju, su kuriuo buvo sudaryta pradine pirkimo sutarlis, o jos ir visq kitrl
papildomai sudary'tr1 sutardiq kaina neturi vir5yti 50 proc. pradines pirkimo sutarties kainos.

34.10. kai perkami konferencijq dalyviq mokesdiai, narystes tam tikrose organizacijose, asociacijose ar
kituose juridiniuose asmenyse mokesdiai.

35. Kai apklausa atliekama po pirkimo, apie kuri buvo skelbta, tadiau visi gauti pasiiilymai neatitiko pirkimo
dokumentq reikalavimq arba buvo pasi[lytos per dideles Perkandioji organizacijai nepriimtinos kainos, pirkimo s4lygq
i5 esmes nekeidiant, pirkime dalyvauti kviediami visi pasiDlymus pateikg tiekejai, atitinkantys Perkandiosios
organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Apklausos vykdymo metu pirkimo dokumentq sqlygos
negali blti keidiamos.

36. Apklausos metu gali bDti deramasi del tiekejo pasi[lytos kainos ir kitq pasirilymo s4lygq. Perkandioji
organizacija pirkimo dokumentuose nurodo, ar bus deramasi, kokiais atvejais bus deramasi, ir nustato derejimosi tvark4.

37. Apklausti tiekejus galima LodLiu arba ra5tu. Kai su tiekeju ar tiekejais yra bendraujama asmeni5kai
LodLiu, telefonu, elektroniniu pa5tu ar pasinaudojama tiekejq vle5ai pateikta informacija, laikoma, kad apklausa
vykdoma LodLiu. Kai tiekejas ar tiekejai apklausiami siundiant paklausimus pa5tu arba faksu, taip pat kai pirkimas
vykdytas naudojantis CVP IS, tai laikoma apklausa ra5tu.

38. Sprendim4 del apklausos formos priima Pirkimq organizaloriai arba MaZos vertes pirkimq komisija.
Visi tiekejai, dalyvaujantys tame padiame pirkime, apklausiami vienoda forma. Pasirilymai pateikiami tokia forma,
kokia buvo vykdytas pirkimas, t. y j Zodinius klausimus atsakoma lodliu, o i ra5ytinius - ra5tu. Jeigu tiekejas
pageidauja, savo Zodini pasillym4 jis gali patvirtinti ir ra5tu.

39. Apklausti Lodliu galima tais atvejais, kai pirkini sudaro vieno arba keliq pavadinimq prekes ar
paslaugos, jas apibldinti galima i5samiais, nuosekliais ir nedviprasmi5kais terminais, sutaftis bus sudaroma su
maZiausi4 kain4 pasiDliusiu tiekeju ir numatomos pirkimo sutarties preliminari verte nevir5ija 3 tiikst, Eur be PVM.

40. Apklausiant ne maZiau kaip tris tiekejus, tiekejams turi bDti pateikiama 5i informacija:
40.1. pageidaujamos pirkimo objekto savybes ir svarbiausios pirkimo sutafties sqlygos;
40.2. kokiais kriterijais vadovaujantis bus pasirenkamas tiekejas, su kuriuo sudaroma sutartis;
40.3. kokius dalykus turi nurodyti siiilantis savo prekes, paslaugas ar darbus tiekejas, kokia forma (ra5ytine

ar Zodine) ir iki kada jis turi tai padaryti;
40.4. kila Pirkimrl organizatoriq / Pirkimq komisijos nuomone svarbi informacija.
41. Apklausiant tiekej4 ar tiekejui atskirai kreipiantis, Pirkimq organizatorius / MaZos vertes pirkimrl

komisija turi atsakyti i visus jo klausimus, susijusius su pirkimu ir tiekejui reikalingus, siekiant geriau suprasti
Perkandiosios organizacijos poreikius ir galimybes, tadiau tiekejui negali biiti suteikta tokia informacija, kuri paZeistrl
Perkandiosios organizacijos isipareigojimus neatskleisti komercines, tarnybos ar valstybes paslaptimi laikomos
informacijos arba informacijos, kurios atskleidimas pakenktq vieSiesiems interesams.

42. Vykdant t4 patipirkim4, apklausiamiems tiekejams turi biiti pateikta tokia pati informacija.
43. Jeigu vykdant pirkim4 paai5keja, kad reikia pakeisti Perkandiosios organizacijos pageidaujamo pirkimo

objekto savybes arba kitas pirkimo s4lygas, Pirkimq organizatoriai turi tai padaryti ir, esant reikalui, derindami su Siose
Taisyklese nustatytais asmenimis, i5 naujo apklausti jau anksdiau apklaustus tiekejus.

44. Apklausa laikoma ivykusia, jei yra gautas bent vienas tinkamas apklausto tiekejo pasiiilymas, o
apklausiant vien4 tiekej4 - jeigu tiekejo pasiflymas atitinka i5keltus reikalavimus ir Perkandiosios organizacijos
poreikius.

45. Tiekejo pasirilymo vertinimo tikslas - isitikinti, ar sillymas atitinka Perkandiosios organizacijos
poreikius ir iSkeltus reikalavimus, o tiekejq pasiiilymq vertinimo tikslas - iSrinkti geriausi4 pasiiilymq, kuri pateikusiam
tiekejui Perkandioji organizacija siiilys sudaryti pirkimo sutarli.

46, Vertinami tik Perkandiosios organizacijos poreikius ir i5keltus reikalavimus atitinkantys tiekejq
pasiiilymai ir tik pagal apklausos metu nurodytus kriterijus. Geriausias pasiiilymas nustatomas remiantis maZiausios
kainos arba ekonominio naudinsumo vertinimo kriterii ais.


