Aktuali redakcija nuo 2016-05-24
PER DIDELĖS, PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI NEPRIIMTINOS KAINOS
NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos nustatymo tvarkos aprašas
(toliau – Tvarkos aprašas) parengtas siekiant apibrėžti per didelės, perkančiajai organizacijai
nepriimtinos kainos nustatymo principus ir tvarką vykdant viešuosius pirkimus (toliau –
pirkimai).
2. Šiuo Tvarkos aprašu privalo vadovautis viešųjų pirkimų komisijų nariai, pirkimų
organizatoriai, projektų vadovai, bendrovės darbuotojai vertinantys gautus tiekėjų pasiūlymus.
Šiame Tvarkos apraše nustatyta tvarka netaikoma mažos vertės pirkimams.
3. Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo sąvokas.
II.

PER DIDELĖS KAINOS APIBRĖŽIMAS

4. Jeigu visų pirkimui gautų ir neatmestų dėl kitų priežasčių pasiūlymų kainos viršija
patvirtintame investicijų plane arba pirkimo paraiškoje nurodytą planuotą pirkimo vertę, bei
atsižvelgiant į patvirtintą pirkimą inicijuojančio padalinio ūkinės finansinės veiklos planą, turi
būti laikoma, kad visi tiekėjai pasiūlė per dideles kainas.
III. PER DIDELĖS KAINOS PRIIMTINUMO NUSTATYMUI BŪTINI ATLIKTI
VEIKSMAI
5. Visiems tiekėjams pirkimui pasiūlius 4 p. nurodytą apibrėžimą atitinkančias kainas
užsakovo (paraiškos pateikėjas) vadovas turi:
5.1. atlikti rinkos tyrimą ir tyrimo medžiagą įforminti generalinio direktoriaus 2011 m.
gruodžio 30 d. įsakymo Nr. Į-1036 „Dėl palyginamųjų rinkos kainų tyrimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (kartu su pakeitimais arba jį pakeičiančiu) arba 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymo
Nr. Į-873 „Dėl statinio statybos kainos įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (kartu su
pakeitimais arba jį pakeičiančiu) nustatyta tvarka. Palyginamųjų rinkos kainų tyrimo atlikti
nereikia, jeigu:
5.1.1. mažiausia pasiūlyta pirkimo / pirkimo objekto dalies kaina nėra daugiau kaip
7 (septyniais) procentais didesnė už planuotą pirkimo vertę ir pirkimo / pirkimo objekto dalies
vertė neviršija 3 tūkst. Eur be PVM;
5.1.2. gauti mažiausiai 3 (trys) tinkami (atitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimus) tiekėjų
pasiūlymai. Tokiu atveju šių tiekėjų pasiūlytas kainų aritmetinis vidurkis laikomas atitinkančiu
vidutinę rinkos kainą.“;
5.2 išnagrinėti pirkimo / pirkimo objekto rinkos kainų kitimo tendencijas, atsižvelgiant į
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos banko, Finansų
ministerijos ir kitų valstybės institucijų skelbiamą informaciją apie vartotojų ir gamintojų
kainų indeksus, darbo jėgos kainų kitimą, tendencijas rinkoje, o taippat ūkio vystymo
prognozes;
5.3 išnagrinėti mažiausios kainos pasiūlymo atmetimo ekonomines pasekmes įvertinant kitam
pirkimui organizuoti būtiną laiką, turimus finansinius resursus bei jų perplanavimo galimybę,
saugumo reikalavimų bendrovėje užtikrinimą, galimus nuostolius dėl prastovų, finansavimo
praradimo ir pan.
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IV. SPRENDIMAS DĖL PER DIDELĖS KAINOS PRIIMTINUMO
6. Per didelės kainos priimtinumą svarsto viešųjų pirkimų komisija.
7. Teikime viešųjų pirkimų komisijai dėl per didelės kainos priimtinumo svarstymo turi būti
pateikta:
7.1. vadovaujantis tvarkos aprašo 5 p. atliktų veiksmų aprašymas‘
7.2. tvarkos aprašo 5.1 p. nustatytais atvejais pateiktas rinkos kainų tyrimas.
8. Viešųjų pirkimų komisija atsižvelgdama į pateiktą informaciją bei dokumentus priima
sprendimą dėl pirkimui pateiktos mažiausios pasiūlytos kainos priimtinumo. Sprendimas bei
sprendimo priėmimo motyvai išdėstomi viešųjų pirkimų komisijos protokole;
8.1. jeigu nustatoma, kad mažiausios kainos pasiūlymas bendrovei yra nepriimtinas, visi
pirkimui pateikti pasiūlymai turi būti atmesti dėl per didelės perkančiajai organizacijai
nepriimtinos kainos;
8.2. jeigu nustatoma, kad mažiausios kainos pasiūlymas bendrovei yra priimtinas nustatoma
pasiūlymų eilė ir laimėjęs pasiūlymas.
V.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Darbuotojai rengiantys viešojo pirkimo dokumentus, išskyrus atvejus kai vykdomas mažos
vertės pirkimas, juose privalo nurodyti, kad per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina
kaina nustatoma vadovaujantis šiuo Tvarkos aprašu.
10. Šis Tvarkos aprašas yra viešas dokumentas, skelbiamas AB „Lietuvos geležinkeliai“
interneto svetainėje.
11. Šį Tvarkos aprašą tvirtina ir keičia bendrovės generalinis direktorius savo įsakymu.

___________________

