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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto (toliau – LSMU) viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus 2020 m. vasario 5 d. įsakymu 

Nr. V-108 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir 

sutarčių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija): 

1. P a k e i č i u  LSMU viešojo pirkimo komisijos darbo reglamento, patvirtinto 2020 m. 

rugpjūčio 10 d.  LSMU rektoriaus įsakymu Nr. V-460 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

viešojo pirkimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“: 

1.1.  4.1.3 punktą ir išdėstau jį taip: 

„4.1.3. prireikus, į Komisijos darbą gali būti pakviesti ekspertai – dalyko žinovai konsultuoti 

klausimu, kuriam reikia specialių žinių arba vertinimo, ir stebėtojai (valstybės ir savivaldybių 

institucijų ar įstaigų atstovai, LSMU atstovai)“; 

1.2.  5.1 punktą ir išdėstau jį taip: 

„5.1. Komisijos pirmininkas, visi Komisijos nariai, ekspertai ir stebėtojai (valstybės ir 

savivaldybių institucijų ar įstaigų atstovai, LSMU atstovai) gali dalyvauti Komisijos darbe tik prieš 

tai pasirašę Nešališkumo deklaraciją ir Konfidencialumo pasižadėjimą bei deklaravę viešuosius ir 

privačius interesus (kodas 470)  elektroninėmis priemonėmis https://www.vtek.lt/deklaraciju-

paieska“; 

1.3.  5.10 punktą ir išdėstau jį taip: 

“5.10. Jei į komisijos darbą yra pakviesti stebėtojai:   

5.10.1. Jei į Komisijos darbą yra pakviesti dalyvauti kaip stebėtojai valstybės ir savivaldybių 

institucijų ar įstaigų atstovai, tokiu atveju: 

5.10.1.1. Komisijos posėdžiuose stebėtojo teisėmis gali dalyvauti valstybės ir savivaldybių 

institucijų ar įstaigų atstovai, pateikę atstovaujamo subjekto įgaliojimą. Stebėtojai pirkimo 

procedūrose galės dalyvauti tik prieš tai pasirašę Apraše nustatytos formos Nešališkumo deklaraciją 

ir Konfidencialumo pasižadėjimą. Stebėtojų skaičius yra ribojamas. Iš vienos institucijos arba įstaigos 

gali dalyvauti ne daugiau kaip po 2 stebėtojus, o pirkimo procedūroje gali dalyvauti ne daugiau kaip 

6 stebėtojai. Stebėtojas, norintis dalyvauti Komisijos posėdyje, gali visos pirkimo procedūros 

vykdymo laikotarpiu pirkimo dokumentuose nurodytais kontaktais atsiųsti įgaliojimą (pridedamas 

originalas, patvirtintas jį išdavusio asmens elektroniniu parašu), kuriame nurodyta, kokiose 

konkrečiose pirkimo procedūrose (pvz., vokų atplėšimo ir (arba) pasiūlymų nagrinėjimo) nori 

dalyvauti stebėtojas,  ir savo kontaktinę informaciją. Apie galimybę dalyvauti Komisijos posėdyje ir 

tikslų jo laiką bus pranešta įgaliojime nurodytais kontaktais ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo 

https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska
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stebėtojo įgaliojimo gavimo dienos. Jei Komisija gaus daugiau prašymų stebėti pirkimo procedūrą, 

nei numatytas maksimalus kviečiamų stebėtojų skaičius, dalyvauti kaip stebėtojai bus kviečiami 

asmenys, kurie prašymus pateikė anksčiausiai. Perkančiajai organizacijai gavus pagrįstos 

informacijos apie tai, kad stebėtojas gali būti patekęs į interesų konflikto situaciją ir nenusišalino nuo 

pirkimo stebėjimo, perkančiosios organizacijos vadovas arba jo įgaliotasis atstovas sustabdo 

nurodyto asmens dalyvavimą pirkimo stebėjimo procedūroje ir atlieka to asmens su pirkimu 

susijusios veiklos patikrinimą. Perkančioji organizacija, nustačiusi, kad asmuo pateko į interesų 

konflikto situaciją, pašalina jį iš pirkimo stebėjimo ir įvertina, ar dėl nustatyto interesų konflikto 

neatsirado VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytas tiekėjo pašalinimo pagrindas. Jeigu 

nustatoma, kad į interesų konflikto situaciją pateko stebėtojas, perkančioji organizacija apie dėl jo 

priimtą sprendimą informuoja instituciją ar įstaigą, įgaliojusią asmenį stebėtojo teisėmis dalyvauti 

Komisijos posėdžiuose. 

5.10.2. Jei į Komisijos darbą yra pakviesti dalyvauti kaip stebėtojai LSMU atstovai, tokiu atveju: 

5.10.2.1. Stebėtojai pirkimo procedūrose galės dalyvauti tik prieš tai pasirašę Apraše nustatytos 

formos Nešališkumo deklaraciją ir Konfidencialumo pasižadėjimą. Perkančiajai organizacijai gavus 

pagrįstos informacijos apie tai, kad stebėtojas gali būti patekęs į interesų konflikto situaciją ir 

nenusišalino nuo pirkimo stebėjimo, perkančiosios organizacijos vadovas ar jo įgaliotasis atstovas 

sustabdo nurodyto asmens dalyvavimą pirkimo stebėjimo procedūrose ir atlieka to asmens su pirkimu 

susijusios veiklos patikrinimą. Perkančioji organizacija, nustačiusi, kad asmuo pateko į interesų 

konflikto situaciją, pašalina jį iš pirkimo stebėjimo ir įvertina, ar dėl nustatyto interesų konflikto 

neatsirado VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytas tiekėjo pašalinimo pagrindas. Stebėtojai turi 

teisę stebėti Komisijos darbą savo pasirinkta apimtimi ir dažnumu“. 

2. Į p a r e i g o j u  Dokumentų valdymo tarnybos vadovą su šiuo įsakymu supažindinti 

Universiteto padalinių vadovus Universitete nustatyta tvarka. 

3. P a v e d u  įsakymo kontrolę vykdyti Viešųjų pirkimų tarnybos vadovui. 

4. Šis įsakymas į s i g a l i o j a  nuo jo pasirašymo dienos. 

  

 

Rektorius                                                                                             prof. Rimantas Benetis 
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5.10.2.1. Stebėtojai pirkimo procedūrose galės dalyvauti tik prieš tai pasirašę Apraše nustatytos 


formos Nešališkumo deklaraciją ir Konfidencialumo pasižadėjimą. Perkančiajai organizacijai gavus 
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