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              DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS    

PRIEŽIŪROS CENTRO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS 

KONTROLĖS TAISYKLIŲ 5.4 IR 30 PUNKTŲ PAKEITIMO  

 
Vadovaudamasi viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų, 

patvirtintų, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. DV-

1710 „Dėl viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“ 49.9. 

papunkčiu, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-97 „Dėl mažos 

vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis,  

1. P a k e i č i u viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro Viešųjų 

pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių, patvirtintų viešosios įstaigos Marijampolės pirminės 

sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2021 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. V-91 (1.4.) „Dėl VšĮ 

Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės 

taisyklių tvirtinimo“  

1.1. 5.4. punktą ir jį išdėstau taip: 

„5.4. Pirkimo paraiška – Perkančiosios organizacijos nustatytos formos dokumentas, kuriame 

Pirkimų iniciatorius nurodo pagrindines pirkimo sąlygas ir kitą informaciją, kuri pagrindžia jo priimtų 

sprendimų atitiktį VPĮ ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Pirkimo paraiška gali 

būti nepildoma ir pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu tik tada, kai pirkimo sutarties vertė yra mažiau 

nei 5 000 Eur be PVM arba pirkimą būtina atlikti skubiai (Taisyklių 1 priedas)“; 

1.2. 30. punktą ir jį išdėstau taip: 

„30. Pirkimų iniciatorius, prieš inicijuodamas konkretaus pirkimo procedūras, jei tikslinga, 

pakartotinai atlieka Rinkos tyrimą, reikalingą pirkimo sutarties vertei nustatyti, atsižvelgia į informaciją apie 

anksčiau vykdytus analogiškus ar panašius pirkimus ir sutarčių įgyvendinimą ir užpildo Pirkimo paraišką 

(Taisyklių 1 priedas). Pirkimo paraiška gali būti nepildoma ir pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, jei 

numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 5 000 Eur be PVM arba pirkimą būtina atlikti 

skubiai. Kai pirkimo sutarties vertė yra mažesnė nei 5 000 Eur be PVM arba pirkimą būtina atlikti skubiai, 

perkančiosios organizacijos vadovas teikia pirkimo organizatoriui pirkimo užduotį (Taisyklių 2 priedas)“. 
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