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                    PATVIRTINTA 

                        Šakių socialinių paslaugų centro 

                            direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 17 d. 

                                                              įsakymu Nr. V- 588   

 

ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šakių socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) Mažos vertės pirkimų 

organizavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu (toliau - Viešųjų pirkimų įstatymas) ir kitais 

viešuosius pirkimus ( toliau - pirkimai) reglamentuojančiais teisės aktais. 

2. Taisyklės nustato Centro pirkimų organizavimo tvarką nuo pirkimo planavimo iki 

pirkimo sutarties įvykdymo, ir už tai atsakingus asmenis. 

3. Planuodamas, organizuodamas ir atlikdamas pirkimus, vykdydamas pirkimo sutartis 

Centras vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu, šia Tvarka, Lietuvos Respublikos 

civiliniu kodeksu (toliau – CK), kitais įstatymais bei Viešųjų pirkimų įstatymą 

įgyvendinančiais teisės aktais. 

4. Organizuojant ir vykdant pirkimus turi būti racionaliai naudojamos centro lėšos ir 

darbuotojų laikas. Turi būti laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, 

abipusio pripažinimo, proporcingumo ir racionalumo principų, konfidencialumo ir 

nešališkumo reikalavimų. 

5. Pirkimus organizuoja Centro direktoriaus įsakymu paskirti asmenys, jie atsako už 

paskirtų funkcijų atlikimą tinkamai ir laiku. 

6. Taisyklėse naudojamos sąvokos: 

Pirkimo iniciatorius – Centro darbuotojas, kuris nurodė poreikį įsigyti veiklos 

užtikrinimui reikalingų prekių, paslaugų arba darbų. 

Pirkimų organizatorius – Centro direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas, kuris 

perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka mažos vertės pirkimus. 

Pirkimų planas – Centro parengtas ir patvirtintas einamaisiais biudžetiniais metais 

planuojamų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų sąrašas. 

Pirkimų žurnalas – perkančiosios organizacijos nustatytos formos dokumentas 

(popieriuje ar skaitmeninėje laikmenoje), skirtas registruoti perkančiosios organizacijos 

atliktus pirkimus. 

Pirkimo dokumentai — raštu pateikiami tiekėjams dokumentai ir elektroninėmis 

priemonėmis pateikti duomenys, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: 

skelbimas apie pirkimą, išankstinis informacinis skelbimas, naudojamas kaip kvietimo 

dalyvauti pirkime priemonė, techninė specifikacija, aprašomasis dokumentas, pirkimo 

sutarties projektas, duomenų teikimo tvarka, reikalavimai tiekėjams ir (arba) kiti dokumentai, 

jų paaiškinimai (patikslinimai). 

Pirkimų suvestinė – Centras turi parengti ir patvirtinti planuojamų atlikti einamaisiais 

kalendoriniais metais pirkimų planą ir pagal Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytus 

reikalavimus ir tvarką Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbti 

planuojamų atlikti pirkimų suvestinę.  
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Prevencinę pirkimų ir pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę atliekantis asmuo (toliau – 

prevencinę kontrolę atliekantis asmuo) – Centro direktoriaus paskirtas darbuotojas, 

vykdantis išankstinę pirkimo proceso procedūros stebėseną, patikrinimą ir prevencinę 

sudarytų pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę. 

Prevencinis patikrinimas – Centro vadovo nustatytais atvejais ir tvarka prevencinę 

kontrolę atliekančio asmens vykdomi išankstiniai veiksmai, kuriais siekiama išvengti galimų 

pirkimus reglamentuojančių teisės aktų ir perkančiosios organizacijos vidaus dokumentų, 

susijusių su pirkimais, pažeidimų tiek visame pirkimų procese, tiek atskiruose jo etapuose.  

Už pirkimų organizavimą ir organizavimo priežiūrą atsakingas asmuo – Centro 

direktoriaus paskirtas darbuotojas, atsakingas už pirkimų organizavimo tvarkos nuo pirkimo 

planavimo iki pirkimo sutarties įvykdymo nustatymą, vidaus dokumentų, susijusių su 

pirkimais, taip pat kitų Centro dokumentų, privalomų skelbti Viešųjų pirkimų įstatyme 

nustatyta tvarka, paskelbimo priežiūrą. 

Už pirkimų planavimą atsakingas asmuo – Centro direktoriaus paskirtas darbuotojas, 

atsakingas už biudžetiniais metais numatomų pirkti Centro reikmėms reikalingų darbų, prekių 

ir paslaugų plano sudarymą ir jo paskelbimą. 

Informacinė sistema "E. sąskaita" – valstybės informacinė sistema, skirta informacinių 

technologijų priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti su viešųjų pirkimų sutarčių bei vidaus 

sandorių vykdymu susijusias sąskaitas už įsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat gauti 

informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą. 

Viešasis pirkimas (toliau – pirkimas) – Centro atliekamas ir šiomis taisyklėmis 

reglamentuojamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas, kurio tikslas – sudaryti viešojo pirkimo 

– pardavimo sutartį. 

Viešojo pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – pirkimo sutartis) – šiomis taisyklėmis 

nustatyta tvarka dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau tiekėjų („siūlomų apklausti tiekėjų 

sąrašas“) ir Centro raštu, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, 

sudaryta sutartis, kurios dalykas yra prekės, darbai ar paslaugos. 

Mažos vertės pirkimo pažyma – perkančiosios organizacijos nustatytos formos 

dokumentas, perkančiosios organizacijos vadovo nustatytais mažos vertės pirkimo atvejais 

pildomas pirkimo organizatoriaus ir pagrindžiantis jo priimtų sprendimų atitiktį Viešųjų 

pirkimų įstatymo ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. 

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (toliau - aprašas) - Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus įsakymu patvirtintas mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, nustatantis prekių, 

paslaugų ir darbų mažos vertės pirkimų būdus ir jų procedūrų atlikimo tvarką. Mažos vertės 

pirkimų ribos: 58 000 Eur (be PVM) prekėms ir paslaugoms, 145 000 Eur (be PVM) darbams. 

7. Kitos Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos yra apibrėžtos Viešųjų pirkimų 

įstatyme, kituose viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

8. Pasikeitus Taisyklėse minimiems teisės aktams, taikomos aktualios tų teisės aktų 

redakcijos nuostatos. 

9. Mažos vertės pirkimus atlieka mažos vertės viešųjų pirkimų komisija arba Pirkimo 

organizatorius. 

10. Mažos vertės viešųjų pirkimų komisija pirkimus vykdo, kai prekių, paslaugų ar darbų 

sutarties vertė yra didesnė  nei 10 000 Eur be PVM, bet neviršija 58000 Eur be PVM. 

11. Mažos vertės pirkimus vykdo Pirkimų organizatorius: 

11.1.  kai prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutarties vertė neviršija 10000 Eur be PVM; 
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11.2.  iš CPO, kai prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutarties vertė neviršija 10000 Eur be 

PVM. 

12. Pirkimo organizatoriumi, viešųjų pirkimų komisijos nariais skiriami nepriekaištingos 

reputacijos asmenys atskiru Centro direktoriaus įsakymu. 

13. Pirkimo organizatorius bei Viešųjų pirkimų komisijos nariai pasirašo nešališkumo 

deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. Pirkimo organizatorius ir viešojo 

pirkimo komisija sprendimus priima savarankiškai. 

 

II. PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO PROCEDŪRAS ATLIEKANČIŲ ASMENŲ 

FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

14. Pirkimų iniciatoriaus funkcijos ir atsakomybė: 

14.1.rengia laisvos formos prekių, paslaugų ir darbų pagrindimą (toliau – pirkimų 

pagrindimas) (pagrindžiamas išlaidų būtinumas, atsižvelgiant į pirkimo iniciatoriaus 

veiklos uždavinius ir tikslus). Pirkimų planas nekeičiamas, jeigu dėl perkančiosios 

organizacijos nenumatytų aplinkybių iškyla poreikis ypač skubiai atlikti pirkimų 

plane nenurodytą pirkimą arba kai konkretaus pirkimo metu keičiasi informacija, 

kuri apie šį pirkimą nurodyta pirkimų plane.  

14.2. kiekvieno pirkimo procedūroms atlikti pildo paraišką dėl prekių/paslaugų/darbų 

pirkimo 2 priede (toliau – paraiška). Jeigu paraiška pateikiama dėl pirkimo, apie kurį 

nebus paskelbta, tyrimų būdu nustatomi siūlomų kviesti tiekėjų sąrašai ir ketinamų 

pirkti prekių, paslaugų ar darbų techniniai, estetiniai, funkciniai bei kokybės 

reikalavimai ir tiekėjo kvalifikacijai bei kompetencijai keliami reikalavimai; 

14.3. atsako už jo inicijuotose ir Centro sudarytose pirkimo sutartyse numatytų 

įsipareigojimų vykdymą, pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų bei prekių, paslaugų 

ir darbų atitikties pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems 

reikalavimams laikymąsi; 

14.4. inicijuoja siūlymus, rengia su tuo susijusius dokumentų projektus dėl pirkimo 

sutarčių pratęsimo, keitimo, nutraukimo ar pirkimo sutartyje numatytų prievolių 

įvykdymo; 

14.5. inicijuoja ilgalaikių sutarčių sudarymą; 

14.6. atlieka rinkos tyrimą; 

14.7. rengia techninę specifikaciją.  

15. Už pirkimų planavimą atsakingo asmens funkcijos ir atsakomybė: 

15.1.rengia Centro einamųjų biudžetinių metų pirkimų planą ir jo pakeitimus; 

15.2. CVP IS priemonėmis Viešųjų pirkimų tarnybai jos nustatyta tvarka pateikia per 

kalendorinius metus sudarytų pirkimo sutarčių, atliktų mažos vertės pirkimų, 

ataskaitą. Ataskaita pateikiama per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams 

kalendoriniams metams. Atspausdintas šios ataskaitos egzempliorius tvirtinamas 

Centro direktoriaus parašu. 

16. Pirkimų organizatoriaus funkcijos ir atsakomybė: 

16.1. atlikti nuolatinę teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, ir jų pakeitimų stebėseną;  

16.2. rengti pirkimų organizavimo taisykles ir kitus su pirkimais susijusius vidaus 

dokumentus; 

16.3. tikrinti Centro vidaus dokumentų, susijusių su pirkimais ir pirkimų organizavimo 

taisyklių atitiktį galiojantiems teisės aktams ir, esant poreikiui, rengti jų pakeitimus; 
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16.4. atlikti mažos vertės pirkimų procedūras pagal Centro mažos vertės pirkimo 

organizavimo taisykles; 

16.5. jei reikia, rengti Centro pirkimo dokumentus; 

16.6. vykdyti pirkimus iš CPO IS ar Katalogo 2007.cpo.lt modulyje,  kai prekių, paslaugų 

ar darbų pirkimo sutarties vertė neviršija 10000 Eur be PVM; 

16.7. kai Pirkimų organizatorius atlieka mažos vertės pirkimą neskelbiamos apklausos 

būdu, tiekėją parenka (jeigu jo nėra parinkęs pirkimo iniciatorius) taip, kad būtų 

racionaliai naudojamos Centro lėšos; 

16.8. kiekvieną atliktą pirkimą pirkimų organizatorius registruoja pirkimų registracijos 

žurnale (4 priedas). Jame nurodomi rekvizitai: pirkimo pavadinimas, prekių, 

paslaugų ar darbų kodai pagal BVPŽ, pirkimo sutarties sudarymo data, pirkimo 

sutarties galiojimo data (pildoma, kai sudaryta pirkimo sutartis), tiekėjo 

pavadinimas, sudarytos sutarties kaina, atsižvelgus į sutartyje numatytus pratęsimus, 

ar numatoma sutarties vertė eurais, ir, jei reikia, kita su pirkimu susijusi informacija. 

17. Prevencinę kontrolę atliekančio asmens funkcijos ir atsakomybė: 

17.1. vizuoja pirkimo iniciatorių pateiktas paraiškas; 

17.2. vizuoja pirkimų plano rengimo ir keitimo procedūrų patikros lapus; 

17.3. analizuoja informaciją apie perkančiosios organizacijos vykdomus pirkimus, atlieka 

galimų rizikos veiksnių vertinimą; 

17.4. žodžiu ar raštu teikia Centro vadovui siūlymus, kaip tobulinti Centro vykdomas 

pirkimų procedūras; 

17.5. žodžiu ar raštu teikia siūlymus dėl pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės 

procedūrų nustatymo. 

 

III. PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO PROCEDŪROS PAGAL ETAPUS 

 

18.  Pirkimų organizavimo sistema skirstoma į šiuos etapus: 

18.1.  centro prekių, paslaugų ir (ar) darbų poreikio formavimas; 

18.2.  pirkimų planavimas; 

18.3.  pirkimo inicijavimas ir pasirengimas jam; 

18.4.  pirkimo vykdymas; 

18.5.  pirkimo sutarties sudarymas. 

 

IV. CENTRO PREKIŲ, PASLAUGŲ IR (AR) DARBŲ POREIKIO 

FORMAVIMO ETAPAS 
 

19. Pirkimų iniciatoriai ateinantiems biudžetiniams metams numatomus pirkimus planuoti 

pradeda kiekvieną metų ketvirtį iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. ir elektroniniu 

paštu pateikia asmeniui, atsakingam už pirkimų planavimą, parengtą informaciją apie 

ateinančiais metais Centro reikmėms reikalingas pirkti prekes, paslaugas ir darbus, 

pagal 1 priedą. 

20. Viešieji pirkimai Centre gali būti atliekami ir iki Pirkimų plano patvirtinimo, juos 

suderinus su Centro vadovu. 

21. Pirkimų plano patikslinimą organizuoja pirkimų organizatorius. Pirkimų planas 

tikslinamas vieną kartą per ketvirtį arba kai konkretaus pirkimo, kuris Pirkimų plane 

https://2007.cpo.lt/
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nebuvo numatytas, numatoma vertė viršija 500 Eur be pridėtinės vertės mokesčio 

(PVM). 

22. Pirkimų planas nekeičiamas, jeigu dėl perkančiosios organizacijos nenumatytų 

aplinkybių iškyla poreikis ypač skubiai atlikti pirkimų plane nenurodytą pirkimą arba 

kai konkretaus pirkimo metu keičiasi informacija, kuri apie šį pirkimą nurodyta 

pirkimų plane. 

23. Pirkimo iniciatorius paraiškoje turi nurodyti šias pagrindines pirkimo sąlygas ir 

informaciją: 

23.1. pirkimo objekto pavadinimą ir jo apibūdinimą, nurodant perkamų prekių, paslaugų 

ar darbų savybes, kokybės ir kitus reikalavimus (techninę specifikaciją), reikalingą 

kiekį ar apimtis, atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais; 

23.2. maksimalią šio pirkimo sutarties vertę; 

23.3. numatomas pirkimo objekto eksploatavimo išlaidas; 

23.4. siūlomus minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus; 

23.5. jeigu paraiška dėl pirkimo pateikiama apklausos būdu ir apie pirkimą nebus 

skelbiama – siūlomų kviesti tiekėjų sąrašą.  

 

V. PIRKIMŲ PLANAVIMO ETAPAS 

 

24. Asmuo, atsakingas už pirkimų planavimą, gavęs iš pirkimo iniciatorių taisyklių 19 

punkte nurodytą informaciją, iki kiekvienų metų sausio 31 d.: 

24.1. pirkimų iniciatorių pateiktoje informacijoje nurodytiems darbams, prekėms, 

paslaugoms priskiria Bendrųjų viešųjų pirkimų žodyne ( toliau - BVPŽ) nurodytus 

kodus; 

24.2. teikia Centro direktoriui tvirtinti pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą parengtą, 

numatomų vykdyti Centro viešųjų pirkimų planą. To paties tipo prekėmis laikomos 

prekės, kurios priklauso tai pačiai prekių grupei pagal BVPŽ skaitmeninio kodo 

pirmus tris  skaitmenis. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti 

vieną iš trijų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų: kainos ar 

sąnaudų ir kokybės santykį (nurodant, ar bus vertinama kaina, ar sąnaudos). Raštu 

sudaromoje sutartyje turi būti nustatyta: sutarties šalių teisės ir pareigos; perkamos 

prekės, paslaugos ar darbai, jų kiekis (apimtis); kainodaros taisyklės; mokėjimo 

tvarka; prievolių įvykdymo terminai; sutarties įvykdymo užtikrinimas; ginčų 

sprendimo tvarka; sutarties nutraukimo tvarka; sutarties galiojimas; subtiekėjai, jeigu 

jie vykdant sutartį pasitelkiami, ir jų keitimo tvarka. 

25. Ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 25 dienos parengia Centro einamaisiais 

kalendoriniais metais numatomų įsigyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų 

planą (toliau - pirkimų planas). Pirkimų plane nurodomas Centro planuojamų vykdyti 

prekių, paslaugų ir darbų pirkimų sąrašas su nurodytais prekių, paslaugų kodais pagal 

Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną, darbų objekto adresais, planuojama pirkimų pradžia, 

pirkimų lėšų suma (pirkimų verte), galimu pirkimo būdu ir kita papildoma informacija.  

26. Pirkimo organizatorius, gavęs Centro direktoriaus patvirtintą planą, pirkimų suvestinę, 

jeigu to reikalauja teisės aktai, paskelbia CVP IS. 

27. Pirkimo iniciatoriai ne rečiau kaip kas ketvirtį peržiūri patvirtintą pirkimų planą ir 

įvertina jame pateiktos informacijos aktualumą. 
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28. Pirkimų planas/pirkimų suvestinė gali būti nekeičiami, jeigu dėl Centro nenumatytų 

aplinkybių iškyla poreikis ypač skubiai vykdyti pirkimų plane/ pirkimų suvestinėje 

nenurodytą pirkimą arba kai konkretaus pirkimo metu keičiasi informacija apie šį 

pirkimą pirkimų plane/pirkimų suvestinėje. 

 

VI. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INICIJAVIMAS, ORGANIZAVIMAS IR 

VYKDYMAS 

 

29. Pirkimo organizatoriaus mažos vertės pirkimų atlikimo tvarka: 

29.1. kai atliekamas mažos vertės pirkimas ir numatoma prekių, paslaugų ar darbų 

pirkimo vertė (numatoma sutarties vertė) be PVM yra ne daugiau kaip 100 Eur be 

PVM, pirkimo organizatorius atlikdamas pirkimą: 

29.1.1. gali apklausti tik vieną tiekėją ir visą reikalingą informaciją apie pirkimo sąlygas 

(tiekėjams) perduoda žodine forma; 

29.1.2. gautus pasiūlymus įvertina ir užpildo Tiekėjų apklausos pažymą; 

29.1.3. apie priimtą sprendimą tiekėją informuoja žodžiu. 

29.2. Kai atliekamas mažos vertės pirkimas ir numatoma prekių, paslaugų ar darbų 

pirkimo vertė (numatoma sutarties vertė) be PVM yra didesnė kaip 100Eur, bet 

neviršija 3000 Eur be PVM prekėms, paslaugoms ir darbams, pirkimo organizatorius 

atlikdamas pirkimą: 

29.2.1. parengia pirkimo paraišką; 

29.2.2. žodžiu arba raštu apklausia ne mažiau kaip 3 tiekėjus (arba mažiau, jeigu rinkoje 

nėra 3 tiekėjų); 

29.2.3. gautus pasiūlymus įvertina ir užpildo Tiekėjų apklausos pažymą; 

29.2.4. apie priimtą sprendimą tiekėją informuoja žodžiu. 

29.3.Kai atliekamas mažos vertės pirkimas ir numatoma prekių, paslaugų ar darbų 

pirkimo vertė (numatoma sutarties vertė) be PVM yra didesnė kaip 3000 Eur, bet 

neviršija 10000 Eur prekėms, paslaugoms ir darbams, pirkimo organizatorius 

atlikdamas pirkimą: 

29.3.1. tinkamai paruošia Kvietimą pateikti pasiūlymą ir (jei tikslinga) techninę 

specifikaciją; 

29.3.2. raštu apklausia ne mažiau kaip 3 tiekėjus (arba mažiau, jeigu rinkoje nėra 3 

tiekėjų); 

29.3.3. gautus pasiūlymus įvertina ir užpildo Tiekėjų apklausos pažymą; 

29.3.4. apie priimtą sprendimą raštu informuoja visus suinteresuotus dalyvius; 

29.3.5. parengia sutarties projektą, atitinkantį pirkimo sąlygas, suderina jį su pirkimo 

iniciatoriumi ir inicijuoja pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymą su geriausią 

pasiūlymą pateikusiu Tiekėju. 

30. Vykdant mažos vertės pirkimą, gali būti kreipiamasi į vieną tiekėją, kai būtina ypač 

skubiai įsigyti prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga 

skuba, negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos. 

31. Mažos vertės pirkimas, kai numatoma pirkimo sutarties vertė be PVM yra didesnė 

kaip 10000 Eur, bet neviršija 58000 Eur (prekėms ir paslaugoms) arba 145000 Eur 

(darbams) vykdo Viešųjų pirkimų komisija CVP IS priemonėmis (skelbiamos 

apklausos būdu) remiantis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų 

pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu (aktualia redakcija). Viešojo pirkimo komisija 
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dirba pagal ją sudariusios organizacijos patvirtintą darbo reglamentą ir vykdo tik 

raštiškas ją sudariusios organizacijos užduotis ir įpareigojimus.  

32. Viešųjų pirkimų komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 fizinių asmenų: komisijos 

pirmininko ir komisijos narių. Viešojo pirkimo komisijos pirmininku skiriamas tik 

Komisiją sudariusios organizacijos vadovas arba jo įgaliotas šios organizacijos ar 

bendru pavaldumu susijusios organizacijos darbuotojas. Komisijos sekretoriumi 

skiriamas Komisijos narys. 

33. Atlikęs pirkimą ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo, bet ne 

vėliau nei iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios, ar jos sąlygų pakeitimo, išskyrus 

atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, paskelbia ją CVP IS. 

34. Perkančiosios organizacijos vadovas turi teisę priimti sprendimą pavesti pirkimą 

vykdyti Pirkimo organizatoriui arba Komisijai neatsižvelgdamas į pirkimo vertę. 

 

 

VII. PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS 

 

35. Mažos vertės pirkimo būdai: skelbiama apklausa, neskelbiama apklausa. 

36. Pirkimų organizatorius prekių, paslaugų ar darbų pirkimų procedūras vykdo MVP 

tvarkos aprašo nustatyta tvarka neskelbiamos apklausos būdu, apklausiant vieną ar 

daugiau tiekėjų, siūlančių reikiamas prekes, paslaugas ar darbus: 

36.1. žodžiu (telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, vertinama internete tiekėjų skelbiama 

informacija apie prekių, paslaugų ar darbų kainą ir kitaip); 

36.2. raštu (CVP IS priemonėmis, elektroniniu paštu, paštu, faksu ar kitomis 

priemonėmis).  

37. Kiekviena Pirkimų organizatoriaus pirkimo procedūra patvirtinama toliau nurodomais 

dokumentais:  

37.1.jei atliekama apklausa žodžiu, viešąjį pirkimą patvirtinantys dokumentai yra pirkimo 

paraiška, pirkimo sutartis ir CVP IS paskelbta informacija apie ją, o jei sutartis 

sudaryta žodžiu – sąskaita-faktūra arba kiti apskaitos dokumentai;  

37.2. jei atliekama apklausa raštu, viešąjį pirkimą patvirtinantys dokumentai yra 

planavimo ir pasirengimo pirkimui dokumentai, paraiška pirkimui, skelbimas apie 

pirkimą (jei pirkimas buvo skelbiamas), pirkimo dokumentai, susirašinėjimo su 

tiekėjais informacija, pasiūlymai, jų nagrinėjimo ir vertinimo dokumentai (pažyma 

apie pirkimą ar protokolai, fiksuojantys Komisijos sprendimus ar surašomi derybų su 

tiekėjais atveju, taip pat sudaryta pirkimo sutartis ir CVP IS paskelbta informacija 

apie ją, o jei sutartis sudaryta žodžiu – sąskaita-faktūra arba kiti buhalterinės 

apskaitos dokumentai; 

37.3. jei pirkimas vykdomas per centrinę perkančiąją organizaciją, pirkimą patvirtinantys 

dokumentai yra pirkimo paraiška, kiti pirkimo dokumentai, susirašinėjimo su 

tiekėjais informacija (jei vykdoma), pirkimo sutartis ir CVP IS paskelbta informacija 

apie ją. 

38. Įvykdžius pirkimą, pirkimo organizatorius visus su pirkimu susijusius dokumentus 

saugo savo darbo vietoje.  

39. Visi su pirkimu susiję dokumentai, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, 

saugomi ne trumpiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos, pirkimo sutartys (įskaitant ir  

preliminariąsias sutartis), jų pakeitimai ir su jų vykdymu susiję dokumentai – ne 
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trumpiau kaip 4 metus nuo pirkimo sutarties įvykdymo. Visi nurodyti dokumentai 

saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. 

40. Pirkimo organizatorius visus per kiekvienus kalendorinius metus atliktus pirkimus 

registruoja elektroniniame formate pildomame Viešųjų pirkimų žurnale.  

 

VIII. PIRKIMO SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS IR VYKDYMAS 

 

41. Visas Centro pirkimo sutartis pasirašo direktorius. Jam nesant – pirkimo sutartis 

pasirašo direktoriaus funkcijas vykdantis darbuotojas. 

42. Pirkimo sutarčių vykdymą koordinuoja (organizuoja bei prižiūri tiekėjo (-ų) 

įsipareigojimų vykdymą, kontroliuoja prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų 

atlikimo terminus, pirkimo objekto atitiktį pirkimo sutartyse numatytiems 

kokybiniams ir kitiems reikalavimams (techninei specifikacijai), pirkimo sutarčių 

galiojimo terminus) Centro direktoriaus įsakymu paskirtas už pirkimo sutarties (-čių) 

vykdymą atsakingas darbuotojas. 

43. Už pirkimo sutarties vykdymą atsakingas darbuotojas privalo kontroliuoti ir nedelsiant 

informuoti Centro direktorių apie: 

43.1. jei tiekėjas (kai to buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose), su kuriuo sudaryta 

pirkimo sutartis, nepateikė pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jei šis 

užtikrinimas negalioja; 

43.2. jei yra pažeidinėjami pirkimo sutarties sąlygose nustatyti pirkimo sutarties vykdymo 

terminai; 

43.3. jei pažeisti (buvo pažeisti) pirkimo sutarties vykdymo terminai ar pareikalauta/ 

ketinama reikalauti netesybų; 

43.4. mokant už faktiškai atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar pateiktas prekes 

nesilaikoma apmokėjimo tvarkos ir kainų (įkainių), nustatytų pirkimo sutartyje; 

43.5. jei pirkimo sutarties objektas neatitinka pirkimo dokumentuose ir pirkimo sutartyje 

nustatytų reikalavimų;  

43.6. jei netinkamai vykdomi pirkimo sutartyje nustatyti garantiniai įsipareigojimai; 

43.7. kitą informaciją ir (ar) siūlymus, kurie jo nuomone yra reikalingi. 

44. Už pirkimo sutarties vykdymą atsakingas asmuo, Centro direktoriui paprašius, teikia 

jam apibendrintą informaciją apie pirkimo sutarties vykdymą, nurodydamas 

pastebėtus trūkumus ar iškilusias problemas, taip pat teikia siūlymus, kaip tuos 

trūkumus pašalinti ir jų išvengti ateityje. 

45. Mažos vertės pirkimų atveju, kai pirkimo procedūras pavesta vykdyti pirkimo 

organizatoriui ir pirkimo sutartis sudaroma raštu, pirkimų organizatorius: 

45.1. parengia pirkimo sutarties projektą; 

45.2. suderina pirkimo sutarties projektą, jeigu jis nebuvo parengtas kaip pirkimo 

dokumentų sudėtinė dalis su Pirkimo iniciatoriumi, buhalteriu ir Prevencinę kontrolę 

atliekančiu asmeniu. 

46. Centro specialistas, atsakingas už pirkimo sutarčių registro tvarkymą, nuolat stebi 

pirkimo sutarčių galiojimo terminus ir ne vėliau nei prieš 3 mėnesius iki pirkimo 

sutarties pabaigos informuoja pirkimų iniciatorius, atsakingus už pirkimo sutarties 

vykdymo priežiūrą, apie pirkimo sutarties pabaigos datą.  

47. Jeigu pirkimo sutartyje nenumatyta pasirinkimo galimybė dėl jos pratęsimo, o prekių 

tiekimas ar paslaugų teikimas yra būtinas perkančiosios organizacijos funkcijoms 
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atlikti, pirkimų iniciatorius privalo tvarkos aprašo nustatyta tvarka numatyti jų pirkimą 

ateinančiais biudžetiniais metais. 

48. Jeigu pirkimo sutartyje numatyta pasirinkimo galimybė dėl jos pratęsimo, pirkimų 

iniciatorius, atsižvelgęs į pirkimo sutartyje numatytų įsipareigojimų laikymąsi ir 

atlikęs tyrimą pirkimo sutarties objekto rinkos kainai nustatyti, įvertina pirkimo 

sutarties pratęsimo tikslingumą. 

49. Nustatęs, kad perkančiajai organizacijai nėra naudinga pratęsti galiojančią pirkimo 

sutartį, pirkimų iniciatorius einamųjų biudžetinių metų pabaigoje naująjį pirkimą 

įtraukia į pirkimų sąrašą ateinantiems biudžetiniams metams. 

50. Nustačius, kad yra tikslinga pratęsti galiojančią pirkimo sutartį, pirkimų iniciatorius 

parengia susitarimo dėl pirkimo sutarties pratęsimo projektą, suderina su pirkimą 

inicijuojančiu Centro  vadovu. 

51. Centras kiekvieną sudarytą pirkimo sutartį, jos pakeitimus, kartu su laimėjusio tiekėjo 

pasiūlymu, išskyrus konfidencialią informaciją, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo 

pirkimo sutarties ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pradžios 

Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti CVP IS. Šis reikalavimas 

netaikomas, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, pirkimai atlikti neskelbiamų derybų 

būdu (mažos vertės pirkimų atveju – neskelbiant apie pirkimą) ar sutartis sudaryta su 

fiziniu asmeniu. Taip pat jei prekes pateikti, paslaugas teikti ar darbus atlikti gali tik 

konkretus tiekėjas dėl išimtinių teisių apsaugos arba konkurencijos nėra dėl techninių 

priežasčių; kai perkamos mokymų paslaugos, ekspertų teikiamos intelektinės 

paslaugos, eksperimentinio vertinimo paslaugos; perkant iš konkretaus tiekėjo unikalų 

meno kūrinį ar meninį atlikimą; laimėjusio dalyvio pasiūlymų, pirkimo sutarties ar 

preliminariosios sutarties dalims, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu paskelbti 

informacijos. Konfidenciali sutarties/ pasiūlymo informacija taip pat neviešinama. 

52. Pirkimo sutartis žodžiu gali būti sudaroma tik tada, kai supaprastinto pirkimo sutarties 

vertė yra mažesnė kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų) (be PVM).  

 

IX. INFORMACIJOS APIE PIRKIMUS TEIKIMAS 

 

53. Susipažinti su pirkimais susijusia informacija gali tik Komisijos nariai, Centro 

direktorius, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ar institucijos, turinčios tokią teisę pagal 

jų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. 

54. Centro įgalioti asmenys, Komisijos nariai negali tretiesiems asmenims atskleisti iš 

tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią. 

 

X. RIZIKOS VERTINIMAS 

 

55. Prevencinę kontrolę atliekantis asmuo pirkimų rizikingumą įvertina nuolat 

analizuodamas: 

55.1.informaciją apie numatomus vykdyti pirkimus, pateiktą pirkimų plane ar pirkimų 

plano pakeitimuose; 

55.2. duomenis, pateiktus pirkimų iniciatorių paraiškose; 

55.3. gautų tiekėjų paklausimų ir pateiktų pretenzijų duomenis; 

55.4. kitą, jo nuomone, svarbią su pirkimais susijusią informaciją. 

56. Pirkimų procese galimi rizikos veiksniai: 
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56.1. neskelbiamo pirkimų būdo pasirinkimas; 

56.2. perkančiajai organizacijai nebūdingi, neįprasti ar pirmą kartą vykdomi pirkimai; 

56.3. techniniu ir (arba) pasiūlymų vertinimo požiūriu sudėtingi pirkimai; 

56.4. gautų pretenzijų skaičius; 

56.5. nepagrįstai aukštų ir (ar) specifinių kvalifikacijos reikalavimų tiekėjams nustatymas; 

56.6. nepagrįstai aukštų ir (ar) specifinių reikalavimų pirkimo objektui nustatymas;  

56.7. perkančiosios organizacijos darbuotojų specialių žinių stoka, netinkamai parengti 

pirkimo dokumentai; 

56.8. skirtingos Viešojo pirkimo komisijos narių nuomonės, vertinant pasiūlymus. 

57. Įvertinęs riziką, prevencinę kontrolę atliekantis asmuo perkančiosios organizacijos 

vadovo nustatyta tvarka gali pasirinkti prevenciniam patikrinimui tiek visą pirkimą, 

tiek atskirus jo etapus. 

XI. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

58. Tiekėjų pretenzijas perkančiajai organizacijai nagrinėja Komisija ir pirkimo 

organizatorius, atlikę pirkimą. Sprendimą dėl pretenzijos, remdamasis Komisijos, 

pirkimo organizatoriaus išvadomis ir pirkimo organizatoriaus ar Komisijos pirmininko 

paaiškinimais, priima perkančiosios organizacijos vadovas. 

59. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir 

apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą, raštu 

pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir 

suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo 

dienos. 

 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

60. Planavimo ir pasirengimo pirkimams dokumentai, pirkimų dokumentai, paraiškos, 

pasiūlymai bei jų nagrinėjimo ir vertinimo dokumentai, Komisijos sprendimų 

priėmimo, derybų, dialogo ar kiti protokolai, susirašinėjimo su tiekėjais dokumentai, 

kiti su pirkimu susiję dokumentai saugomi 4 metus nuo pirkimo pabaigos; 

preliminariosios sutartys, pirkimo sutartys, jų pakeitimai ir su jų vykdymu susiję 

dokumentai – 4 metus nuo pirkimo sutarties įvykdymo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


