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1. P a k e i č i u Lietuvos muzikos ir teatro akademijos supaprastintas viešųjų pirkimų 

taisykles, patvirtintas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektoriaus 2015 m. vasario 27 d. 

įsakymu Nr. 32VĮ „Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“: 

1.1. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip: 

„36. Supaprastinti pirkimai atliekami šiais būdais: 

36.1. supaprastintas atviro konkurso; 

36.2. supaprastintas riboto konkurso; 

36.3. supaprastintų skelbiamų derybų; 

36.4. supaprastintų neskelbiamų derybų; 

36.5. supaprastinto projekto konkurso;  

36.6. apklausos.“ 

1.2. Pakeičiu 56 punktą ir jį išdėstau taip: 

„56. LMTA supaprastinto (išskyrus mažos vertės) viešojo pirkimo dokumentus, 

kuriuos įmanoma pateikti elektroninėmis priemonėmis, įskaitant technines specifikacijas, 

dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), taip pat atsakymus į tiekėjų klausimus, skelbia 

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) kartu su skelbimu apie 

pirkimą, o supaprastintą viešąjį pirkimą vykdant supaprastintų neskelbiamų derybų, apklausos 

būdu – su kvietimu pateikti pasiūlymus. Jeigu pirkimo dokumentų neįmanoma paskelbti CVP IS, 

LMTA pirkimo dokumentus tiekėjui pateikia kitomis priemonėmis. Pirkimo dokumentai negali 

būti teikiami (skelbiami) anksčiau nei apie supaprastintą pirkimą paskelbta, o supaprastintų 

neskelbiamų derybų, apklausos atveju – pateikti kvietimai dalyvauti pirkimo procedūrose.“ 

1.3. Pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip: 

„59. Vykdydama supaprastintas neskelbiamas derybas ir mažos vertės pirkimus, 

LMTA gali nesivadovauti Taisyklių 58 punkte minėtais terminais, jeigu nebus pažeisti viešųjų 

pirkimų principai. Jeigu LMTA pirkimo dokumentus paaiškina (patikslina) arba, jei ji negali 

pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne vėliau 

kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ji privalo perkelti pasiūlymų 

pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo 

pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus).“ 

1.4.Papildau 72 punktą 72.10 papunkčiu: 

„ 72.10. supaprastintų neskelbiamų derybų atveju.“ 

1.5.Pakeičiu 74 punktą ir jį išdėstau taip: 

„74. Pasiūlymai turi būti priimami laikantis pirkimo dokumentuose nurodytos tvarkos. 

Vykdant supaprastintus pirkimus pasiūlymai gali būti pateikiami vokuose, CVP IS priemonėmis. 

Vykdant mažos vertės pirkimus pasiūlymai gali būti pateikiami žodžiu, paštu, el. paštu, faksu, 

užklijuotame voke, CVP IS priemonėmis ar kitu Pirkimo organizatoriaus ar Komisijos nustatytu 

būdu.“ 

1.6. Pakeičiu 77 punktą ir jį išdėstau taip: 



„77. Vokai su pasiūlymais atplėšiami/su pasiūlymais susipažįstama Komisijos 

posėdyje arba juos atplėšia/su jais susipažįsta Pirkimo organizatorius pasibaigus pasiūlymų 

pateikimo terminui. Posėdis vyksta pirkimo dokumentuose nurodytoje vietoje, prasideda nurodytą 

dieną, valandą ir minutę. Pradinis susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis gautais 

pasiūlymais pagal Viešųjų pirkimų įstatymą prilyginamas vokų atplėšimui. Pakeitus terminą, 

atitinkamai turi būti pakeistas ir vokų su pasiūlymais atplėšimo laikas. Nustatytu laiku turi būti 

atplėšti visi vokai su pasiūlymais, gauti nepasibaigus jų pateikimo terminui.“ 

1.7. Pakeičiu 83 punktą ir jį išdėstau taip: 

„83. Vokų atplėšimo/susipažinimo su pasiūlymais procedūroje, išskyrus atvejus, kai 

pirkimas atliekamas supaprastintų neskelbiamų derybų ar apklausos (jei numatoma galimybė derėtis), 

turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų atstovai.“ 

1.8.Pakeičiu 133 punktą ir jį išdėstau taip: 

„133. LMTA turi teisę su geriausią projektą pateikusiu dalyviu, o jeigu geriausius 

pasiūlymus pateikė keli tiekėjai – su vienu iš jų, pasirašyti pirkimo sutartį paslaugoms, dėl kurių 

vyksta projekto konkursas. Dėl pirkimo sutarties sąlygų perkančioji organizacija turi teisę derėtis 

(procedūras vykdant supaprastintų neskelbiamų derybų būdu).“ 

1.9. Papildau XVI¹ skyriumi ir jį išdėstau taip: 

 

„XVI¹. SUPAPRASTINTOS NESKELBIAMOS DERYBOS 

140¹. Supaprastintos neskelbiamos derybos yra supaprastinto (išskyrus mažos vertės) pirkimo 

būdas, kai apie pirkimą viešai neskelbiama, pasiūlymus teikia LMTA pakviesti tiekėjai (-as) ir LMTA 

su kiekvienu tiekėju atskirai derasi dėl jo pateiktos kainos ir kitų pasiūlymo sąlygų. 

140². Vykdant supaprastintas neskelbiamas derybas, kreipiamasi į tiekėjus (-ą), prašant 

pateikti pasiūlymus (-ą) pagal LMTA nurodytus reikalavimus. Kai supaprastintos neskelbiamos 

derybos vykdomos po supaprastinto atviro, supaprastinto riboto konkurso ar supaprastintų skelbiamų 

derybų, atmetus visus pasiūlymus, į tiekėjus, atitinkančius minimalius kvalifikacijos reikalavimus, 

kreipiamasi pateikti patvirtinimą apie sutikimą dalyvauti pirkime. 

140³. Supaprastintų neskelbiamų derybų metu deramasi dėl tiekėjo pasiūlymo sąlygų. 

Derybų metu turi būti laikomasi šių reikalavimų: 

140.1³. tretiesiems asmenims LMTA negali atskleisti jokios iš tiekėjo gautos 

informacijos be jo sutikimo, taip pat tiekėjas negali būti informuojamas apie susitarimus, pasiektus 

su kitais tiekėjais; 

140.2³. visiems dalyviams turi būti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos 

galimybės ir pateikiama vienoda informacija. Teikdama informaciją LMTA neturi diskriminuoti 

vienų tiekėjų kitų naudai; 

140.3³. tiekėjai kviečiami derėtis pagal pasiūlymų pateikimo eiliškumą (pirmas 

kviečiamas anksčiausiai pasiūlymą pateikęs tiekėjas); 

140.4³. derybos turi būti protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo derybose 

dalyvavę Komisijos nariai ar pirkimo organizatorius ir dalyvio, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. 

Jei derybos vykdomos laiškais ar elektroniniais laiškais, derybų eigos protokolas surašomas tais 

atvejais, kai derybų laiškai siunčiami nepasirašyti elektroniniu parašu. Protokole išdėstoma derybų 

eiga ir derybų metu pasiekti susitarimai. 

140⁴. Pabaigus derybas, LMTA gali dalyvių prašyti pateikti galutinius kainos bei techninių 

duomenų pasiūlymus užklijuotuose vokuose/CVP priemonėmis (išskyrus atvejus, kai pateikti 

pasiūlymą kviečiamas tik vienas tiekėjas). Derybų atveju vokų su galutinėmis tiekėjų siūlomomis 

kainomis ir galutiniais techniniais duomenimis atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi 

derybose dalyvavę tiekėjai arba jų atstovai. 

140⁵. Pirkimo dokumentai gali būti nerengiami, kai supaprastintos neskelbiamos derybos 

vykdomos po supaprastinto atviro, supaprastinto riboto konkurso ar supaprastintų skelbiamų derybų, 

atmetus visus pasiūlymus. Tuomet kvietime pateikti patvirtinimą apie sutikimą dalyvauti pirkime 

nurodoma, kad pirkimo dokumentai bus supaprastinto atviro, supaprastinto riboto konkurso ar 

supaprastintų skelbiamų derybų pirkimo dokumentai, su būtinais pataisymais (pvz.: terminai, 

pasiūlymų pateikimo būdas, derybų eiga). 



140⁶. Vykdant supaprastintas neskelbiamas derybas pasiūlymų dalyvauti pirkime pateikimo 

terminas turi būti proporcingas pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir 

protingas, kad rūpestingas ir atidus tiekėjas galėtų išnagrinėti pirkimo dokumentus bei parengti ir 

pateikti paraišką/pasiūlymą. 

 

2. N u s t a t a u, kad iki 2017 m. kovo 10 d. pradėtos pirkimų procedūros tęsiamos pagal iki 

šio įsakymo galiojusias Lietuvos muzikos ir teatro akademijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 

nuostatas.  

 

 

 

 

 

Rektorius     prof. Zbignevas Ibelgauptas 
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Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja 
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