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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 2 dalimi ir 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi:  

1. P a k e i č i u  Telšių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. A1-1876 „Dėl viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, 39.1 ir 41 punktus ir juos išdėstau taip:  

1.1. „39.1. Patvirtinus pirkimo dokumentus, apie pirkimą skelbiama viešuosius pirkimus 

reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija apie pradedamą bet kurį 

pirkimą, taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti, sudarytą sutartį nedelsdama, tačiau ne 

anksčiau negu skelbimas bus išsiųstas Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui ir (ar) 

paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, informuoja savo tinklalapyje 

(mažos vertės pirkimų atveju – tik savo tinklalapyje),  nurodydama: 

39.1.1. apie pradedamą pirkimą – pirkimo objektą, pirkimo būdą ir jo pasirinkimo 

priežastis; 

39.1.2. apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti 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; 

39.1.3. 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; 

39.1.4. taip pat kitą Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytą informacija.“.  

1.2. „41. Informaciją apie pradedamą bet kurį pirkimą, kurį vykdo Komisija, taip pat 

nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti, sudarytą sutartį (aprašo 18 priedas)  rengia ir skelbia 

perkančiosios organizacijos tinklalapyje Viešųjų pirkimų poskyrio atsakingas darbuotojas. Šią 

informaciją pateikia etapais nurodydamas: eilės numerį, pirkimo paraiškos-užduoties datą, pirkimo 

objektą, pirkimo būdą, pirkimo būdo pasirinkimo priežastis (VPĮ straipsnis ir / arba Supaprastintų 

viešųjų pirkimų taisyklių punktas), numatomą pirkimo sutarties kainą (Eur be PVM), nustatyto 

laimėjusio dalyvio pavadinimą, laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis, pirkimo sutarties 

įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, 

pirkimo sutarties kainą (Eur su PVM), pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas 

ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus. 

Skelbimą apie tarptautinį, supaprastintą ir mažos vertės pirkimą, skelbimą apie sudarytą 

pirkimo sutartį, informacinį pranešimą ir pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo, kuriuos 



 2 

pagal Viešųjų pirkimų įstatymą numatyta paskelbti viešai, rengia ir skelbia Viešųjų pirkimų 

poskyrio atsakingas darbuotojas.  

Viešųjų pirkimų tarnybai parengtas skelbimas, informacinis pranešimas ar pranešimas dėl 

savanoriško ex ante skaidrumo privalo būti pasirašytas perkančiosios organizacijos vadovo ar jo 

įgalioto asmens, skelbiamas – perkančiosios organizacijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui 

pasirašius.“. 

2. N u s t a t a u , kad šis įsakymas įsigalioja nuo šio įsakymo paskelbimo Centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje sistemoje dienos. 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Saulius Urbonas  
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Albina Ročiuvienė 
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