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1. P a k e i č i u Transporto investicijų direkcijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles,
patvirtintas Transporto investicijų direkcijos direktoriaus 2013 m. gegužės 22 d. įsakymu
Nr.
1.3-145 „Dėl Transporto investicijų direkcijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“
(toliau – Taisyklės):
1.1. Išdėstau 31 punktą taip:
„31. Direkcija apie pradedamą bet kurį pirkimą, taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinamą
sudaryti bei sudarytą pirkimo sutartį nedelsdama, tačiau ne anksčiau negu skelbimas bus išsiųstas
Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui ir (ar) paskelbtas CVP IS, informuoja savo interneto
svetainėje www.tid.lt nurodydama:
1) apie pradedamą pirkimą – pirkimo objektą, pirkimo būdą ir jo pasirinkimo priežastis;
2) apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį – pirkimo objektą, numatomą
pirkimo sutarties kainą, laimėjusio dalyvio pavadinimą, jo pasirinkimo priežastis ir, jeigu žinoma,
pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar
subteikėjus;
3) apie sudarytą pirkimo sutartį – pirkimo objektą, pirkimo sutarties kainą, laimėjusio
dalyvio pavadinimą ir, jeigu žinoma, pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina
pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus;
4) taip pat kitą Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytą informaciją.“
1.2. Išdėstau 66 punktą taip:
„66. Vokai su pasiūlymais atplėšiami Komisijos posėdyje. 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. Posėdžio diena ir valanda turi sutapti su pasiūlymų pateikimo
termino pabaiga. 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. Vokų atplėšimo procedūroje, išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo metu gali būti
deramasi dėl pasiūlymo sąlygų ir tokiame pirkime dalyvauti kviečiami keli tiekėjai, turi teisę
dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų atstovai.
Direkcija, vykdydama elektroninį pirkimą, kurio metu teikiamas vienas pasiūlymas, o
vertinimo kriterijus yra mažiausia kaina, pirkimo dokumentuose vokų atplėšimo procedūrą (posėdį)
turi numatyti ne anksčiau nei po 45 min. pasibaigus pasiūlymo pateikimo terminui. Jeigu vykdomas
elektroninis pirkimas, kurio metu teikiami pirminiai, o vėliau galutiniai pasiūlymai, vokų su
pirminiais pasiūlymais atplėšimo procedūros (posėdžio) laikas gali sutapti su pirminių pasiūlymų
pateikimo termino pabaiga, o vokų su galutiniais pasiūlymais atplėšimo procedūra (posėdis) turi
būti numatyta ne anksčiau nei po 45 min. pasibaigus pasiūlymo pateikimo terminui (ši nuostata
netaikoma, jei pasirinktas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus ir galutinius
pasiūlymus prašoma pateikti dviejuose vokuose).“

1.3. Papildau 851 punktu:
„85 1. Direkcija ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie pirkimo
sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus, kai:
1) pirkimo sutartis nutraukta dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo arba
2) priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Direkcijos reikalavimai pripažinti pirkimo
sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.“
2. P a v e d u:
2.1. Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiajai specialistei Ritai Kablienei ne vėliau kaip per
3 darbo dienas nuo šio įsakymo pasirašymo dienos paskelbti Taisyklių pakeitimus Centrinėje
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir Transporto investicijų direkcijos interneto tinklalapyje
www.tid.lt;
2.2. Bendrųjų reikalų skyriaus vyresniajai specialistei Dovilei Rimydienei su šiuo įsakymu
supažindinti Transporto investicijų direkcijos supaprastintų viešųjų pirkimų komisijos narius,
viešųjų pirkimų organizatorius ir viešųjų pirkimų iniciatorius;
2.3. šio įsakymo vykdymo kontrolę direktoriaus pavaduotojai Aušrai Railaitei.
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