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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO NR. 542365

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija) vykdo
supaprastintą pirkimą „Klaipėdos rajono Sendvario seniūnijos privažiuojamojo kelio prie Trušelių nuo
kelio Nr. 2212 Klaipėda-Triušiai-Kretinga (Nr. KL1421) ir kelio Klemiškė II-Trušeliai (Nr. KL1412),
kurie sutampa su Danės gatve rekonstravimo darbai (I etapas)” atviro konkurso būdu (toliau –
pirkimas).

Pirkimas paskelbtas CVP IS 2021-04-19. Pirkimui, atsižvelgiant į jo pradžios datą,
taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Pirkimas atliekamas vadovaujantis
perkančiosios organizacijos vadovo 2021-03-05 įsakymu Nr. AV-527 patvirtintomis pirkimo konkurso
sąlygomis.

Primename, kad 2021-04-29 CVP IS priemonėmis buvo gauta tiekėjo pretenzija dėl
konkurso sąlygų (pirkimo Nr. 542365) (toliau – Pretenzija).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 103 straipsnio 2 ir 3 dalimis
ir atsižvelgiant į gautą pretenziją, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
pirkimo procedūros buvo sustabdytos, kol pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas.

Informuojame, kad pretenzija pripažinta iš dalies pagrįsta.

Taip pat informuojame, kad iš tiekėjų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauta
pretenzija, pagal kurią reikalinga tikslinti vertinimo kriterijų. Reikalinga tikslinti pirkimo dokumentus.

Primename, kad vadovaujantis šiuo metu galiojančiu viešųjų pirkimų teisiniu
reglamentavimu bei Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimais, tuo atveju, jeigu, tikslinat pirkimo
dokumentus, keičiamos esminės pirkimo sąlygos taip, jog po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų ar kiti
tiekėjai galėtų dalyvauti pirkime, pirkimas turi būti nutrauktas ir, jei išliks poreikis, pradedamas
naujas pirkimas.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-05 įsakymu Nr. AV-
527 patvirtintų konkurso sąlygų 13.6 p. yra įtvirtinta analogiška nuostata: „Jei būtų keičiamos esminės
pirkimo sąlygos (keičiamas sutarties tipas, sutarties skyrimo kriterijai, pirkimo objektas, didinamas
pirkimo dalių skaičius, keičiami reikalavimai kvalifikacijai ar techninė specifikacija ir pan.) taip, jog
po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų ar kiti tiekėjai galėtų dalyvauti pirkime (tiekėjai jais rėmėsi,
priimdami sprendimą pateikti pasiūlymą arba, atvirkščiai, nedalyvauti atitinkamame viešojo pirkimo
konkurse), pirkimas bus nutraukiamas ir, jei išliks poreikis, pradedamas naujas pirkimas“. Be to,
Viešųjų pirkimų įstatymo 29 str. 3 d. bei konkurso sąlygų 1.16 p. yra įtvirtinta galimybė perkančiajai
organizacijai „bet kuriuo metu iki Pirkimo sutarties sudarymo <...> savo iniciatyva nutraukti pradėtas
Pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, <...> neprisiimdama
jokios atsakomybės tiekėjų atžvilgiu“.

Atsižvelgiant į tai, informuojame, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 29 str. 3
d. („Bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo <...> perkančioji
organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo <...> procedūras, jeigu atsirado
aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 17
straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti“) ir Klaipėdos rajono
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savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-05 įsakymu Nr. AV-527 patvirtintų konkurso
sąlygų 13.6 p. („Jei būtų keičiamos esminės pirkimo sąlygos (keičiamas sutarties tipas, sutarties
skyrimo kriterijai, pirkimo objektas, didinamas pirkimo dalių skaičius, keičiami reikalavimai
kvalifikacijai ar techninė specifikacija ir pan.) taip, jog po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų ar kiti
tiekėjai galėtų dalyvauti pirkime (tiekėjai jais rėmėsi, priimdami sprendimą pateikti pasiūlymą arba,
atvirkščiai, nedalyvauti atitinkamame viešojo pirkimo konkurse), pirkimas bus nutraukiamas ir, jei
išliks poreikis, pradedamas naujas pirkimas“), nutraukti Pirkimo procedūras.

Patikslinus Pirkimo dokumentus, viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais
bus pradėtos naujos viešojo pirkimo procedūros.

PATEIKIAMA CVP IS PRIEMONĖMIS, ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS
Erika Pečiulienė, tel.: (8 46)  45 23 32, (8 622) 84 599 el. p. erika.peciuliene@klaipedos-r.lt
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