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Dėl  pastabos,  pateiktos  2.1.  p.  –  Viešųjų  pirkimų  organizavimo  tvarkos  aprašuose  nustatyti  
mechanizmą,  kad tais  atvejais,  kai  pirkime dalyvauja  tik  vienas  tiekėjas  (pasiūlymą pateikė  tik  
vienas tiekėjas ar kitų tiekėjų pasiūlymai atmesti),  būtų peržiūrimas pirkimo vykdymo procesas,  
įskaitant, bet neapsiribojant patikrinimu, ar buvo pakankamai ištirta rinka, ar nėra konkurenciją  
ribojančių  susitarimų  požymių,  ir  pan.:  UAB  „Visagino  būstas“  vykdydama  supaprastintus  ir 
tarptautinius  pirkimus  visais  atvejais  tikrina,  ar  pasiūlymus  pateikę  dalyviai  yra/nėra  sudarę 
susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją, ar dalyviai patekę/nepatekę į interesų konflikto 
situaciją, ar dalyviai pažeidė/nepažeidė konkurenciją, kaip tai numatyta viešųjų pirkimų įstatymo 27 
str. 3 ir 4 dalyse.
Dėl  pastabos,  pateiktos  2.2.  p. –  Savo  iniciatyva  dažniau  iš  anksto  skelbti  pirkimų  technines  
specifikacijas ir reaguoti į pagrįstus ir motyvuotus ūkio subjektų  pasiūlymus, naudotis teise gauti  
rinkos dalyvių konsultacijas: Pažymime, kad viešųjų pirkimų įstatymas nenumato pareigos viešinti 
pirkimų  technines  specifikacijas/užduotis.  UAB  „Visagino  būstas“  koreguoja  viešųjų  pirkimų 
planavimo  ir  organizavimo  taisykles,  kuriose  ketina  nurodyti,  kad  perkant  sudėtingus  pirkimo 
objektus (didelės apimties ir/ar  pirmą kartą skelbiamus ir  pan.) technines specifikacijas/užduotis 
rekomenduojama viešinti. Taip pat viešųjų pirkimų planavimo ir organizavimo taisykles ketinama 
papildyti punktais dėl galimybės naudotis rinkos dalyvių konsultacijomis.
Dėl pastabos, pateiktos 2.4. p. – Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašuose nustatyti, kad tais  
atvejais, kai pirkimas vykdomas neviešai apklausiant mažiau kaip 3 tiekėjus, pirkimo pažymoje /  
posėdžio protokole privaloma nurodyti objektyvias aplinkybes dėl sprendimo apklausti mažiau kaip  
3 tiekėjus priėmimo, dėl ypatingą skubą patvirtinančių aplinkybių: Pažymime, kad vykdant mažos 
vertės  neskelbiamus  pirkimus  nėra  numatyta  pareiga  kreiptis  į  tam tikrą  tiekėjų  skaičių.  UAB 
„Visagino būstas“ ketina papildyti viešųjų pirkimų planavimo ir organizavimo taisykles punktais, 
numatančiais atvejus kada perkančioji organizacija turi pirkimo pažymoje paaiškinti kreipimosi į 
vieną tiekėją priežastis (nustatyti  pirkimo vertę, kurią viršijus būtina nurodyti  kreipimosi į vieną 
tiekėją priežastis).
Dėl pastabos, pateiktos 2.5. p. – Vykdant mažos vertės pirkimus atsižvelgti į STT 2017 m. birželio 
23 d. antikorupcinio vertinimo išvados Nr. 4-01-4722 3 punkte pateiktus siūlymus dėl Mažos vertės  
pirkimų  tvarkos  aprašo  nuostatų  praktinio  įgyvendinimo.  Dažniau  teikti  pirmenybę  skelbiamai  
apklausai. Kai pirkimas vykdomas neskelbiamos apklausos būdu, prioritetą teikti ne mažiau kaip 3  
suinteresuotų  ūkio  subjektų  apklausai,  vykdomai  CVP  IS  priemonėmis:  Esant  galimybei  UAB 
„Visagino būstas“ prioritetą teiks skelbiamai apklausai.
Dėl pastabos, pateiktos 2.6. p. –  Dažniau taikyti  inovatyvius, atvirus ir konkurencingus pirkimo 
būdus (pvz., Viešųjų pirkimų įstatymo 80 straipsnyje numatytą elektroninį aukcioną ir pan.): UAB 
„Visagino būstas‘ viešuosius pirkimus vykdo (pirkimo būdus parenka) vadovaudamasi LR viešųjų 
pirkimų įstatyme įtvirtintomis  nuostatomis.  Pirkimo būdo pasirinkimas  pagrindžiamas  protokole 
(taikoma supaprastintiems ir tarptautiniams pirkimams). Esant galimybei UAB „Visagino būstas‘ 
ketina naudoti inovatyvius pirkimo būdus.
Dėl pastabos, pateiktos 2.7. p. – Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka sudaryti per biudžetinius  
metus dažnai pasikartojančių pirkimų, pavyzdžiui, statybinių, ūkinių prekių; transporto priemonių 
remonto  paslaugų;  maitinimo  paslaugų  pirkimo  ilgalaikes  sutartis:  UAB  „Visagino  būstas“  į 
pastabą  atsižvelgė.  Jau  sudarytos  liftų  nuolatinės  priežiūros,  krovininių  automobilių  techninio 
aptarnavimo ir remonto ir  kitos ilgalaikės sutartys.  Ketinama ir toliau sudarinėti  pasikartojančių 
pirkimų ilgalaikes sutartis.


