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GARGŽDŲ KULTŪROS CENTRO 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Šis Gargždų kultūros centro (toliau – Perkančioji organizacija) viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) yra privalomo pobūdžio dokumentas, 

kurio tikslas – reglamentuoti Perkančiosios organizacijos numatomų vykdyti prekių, 

paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų (toliau – pirkimai) formavimo, planavimo, iniciavimo, 

organizavimo tvarką, pirkimus vykdančių ir (ar) pirkimo procese dalyvaujančių 

Perkančiosios organizacijos darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę, kitus su 

Perkančiosios organizacijos numatomais vykdyti ir/ar vykdomais pirkimais susijusius 

klausimus, kiek jų nereglamentuoja Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ) ir jį įgyvendinantys teisės aktais. Jei 

šiame Apraše nustatytos pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo procedūros 

prieštarauja nustatytoms Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše, VPĮ ir jį įgyvendinančiuose 

teisės aktuose, taikomos Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše, VPĮ ir jį įgyvendinančiuose 

teisės aktuose nustatytos procedūros. 

2. Mažos vertės pirkimo procedūros, kurios neapibrėžtos šiame Apraše, vykdomos 

vadovaujantis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (toliau – MVPA aprašas), VPĮ ir jo 

įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis. 

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. Galutiniai pirkimo dokumentai (toliau – Galutiniai pirkimo dokumentai) – 

atsižvelgiant į Pirkimo iniciatoriaus pateiktą pirkimų dokumentų projektą Pirkimų 

organizatorius parengti pirkimo dokumentai, kuriuos savo parašu tvirtina Perkančiosios 

organizacijos vadovas. 

3.2. Pirkimų organizatorius – Perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu paskirtas 

darbuotojas, kuris perkančiosios organizacijos Apraše nustatyta tvarka organizuoja ir 

atlieka mažos vertės pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma viešojo pirkimo 

komisija. Skiriant pirkimų organizatorių, turi būti atsižvelgiama į jo ekonomines, 

technines, teisines žinias ir VPĮ bei kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų išmanymą. 

Pirkimų organizatoriai gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys. Vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme 

nustatyta tvarka, pirkimo iniciatorius ir pirkimo organizatorius turi deklaruoti privačius 

interesus (https://vtek.lt/index.php/deklaravimas), o kilus interesų konfliktui, nedelsiant 

https://vtek.lt/index.php/deklaravimas


nusišalinti ir pranešti apie tai jį pirkimo iniciatoriumi ar pirkimo organizatoriumi 

paskyrusiam perkančiosios organizacijos vadovui. 

3.3. Pirkimų iniciatorius – (toliau – pirkimo iniciatorius)– perkančiosios organizacijos 

darbuotojas, kuris nurodo poreikį viešojo pirkimo būdu įsigyti reikalingų prekių, paslaugų 

arba darbų ir (ar) parengia jų techninę specifikaciją ir (ar) jos projektą. Vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme 

nustatyta tvarka, pirkimo iniciatorius ir pirkimo organizatorius turi deklaruoti privačius 

interesus (https://vtek.lt/index.php/deklaravimas), o kilus interesų konfliktui, nedelsiant 

nusišalinti ir pranešti apie tai jį pirkimo iniciatoriumi ar pirkimo organizatoriumi 

paskyrusiam perkančiosios organizacijos vadovui. 

3.4. Pirminiai pirkimo dokumentai (toliau – Pirminiai pirkimo dokumentai) – Apraše 

nustatytus reikalavimus atitinkantys pirkimo dokumentų projektas, kurį Pirkimų 

iniciatorius pateikia Pirkimų organizatoriui ar viešojo pirkimo komisijai Apraše nustatyta 

tvarka. 

3.5. Pirkimo dokumentai– perkančiosios organizacijos pateikiami arba nurodomi 

dokumentai, kuriuose aprašomi ar nustatomi pirkimo ar jo procedūros elementai: 

skelbimas apie pirkimą (kai toks pildomas), išankstinis informacinis skelbimas (kai toks 

pildomas), naudojamas kaip kvietimo dalyvauti pirkime priemonė, techninė specifikacija, 

aprašomasis dokumentas, viešojo pirkimo–pardavimo sutarties projektas, viešojo pirkimo 

kandidatų ir dalyvių dokumentų teikimo tvarka, informacija apie pirkime taikomus 

reikalavimus ir (arba) kiti dokumentai, jų paaiškinimai (patikslinimai). 

3.6. Paraiška viešajam pirkimui, išskyrus mažos vertės pirkimus (toliau – paraiška) (3 

priedas) Pirkimų iniciatoriaus parengtas pirkimų vykdymui skirtas dokumentas, kurį savo 

parašu tvirtina Perkančiosios organizacijos vadovas. 

3.7. Planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė (2 priedas) – pirkimų iniciatoriaus 

parengta susisteminta informacija apie per biudžetinius metus reikalingas pirkti prekes, 

paslaugas ir darbus. 

3.8. Mažos vertės pirkimo apklausos pažyma (toliau – apklausos pažyma) (4 priedas) – 

nustatytos formos dokumentas, mažos vertės pirkimo atvejais pildomas Pirkimo 

organizatoriaus arba viešojo pirkimo komisijos ir pagrindžiantis jo priimtų sprendimų 

atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų 

reikalavimams, kurį savo parašu tvirtina Perkančiosios organizacijos vadovas. 

3.9. Mažos vertės pirkimas – tai: 

3.10. supaprastintas pirkimas, kai prekių ar paslaugų pirkimo numatoma vertė yra mažesnė 

kaip 58 000 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio 

(toliau – PVM)), o darbų pirkimo numatoma vertė mažesnė kaip 145 000 Eur (šimtas 

keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) (be PVM); 

3.11. supaprastintas pirkimas, atliekamas toms atskiroms pirkimo dalims, kurių bendra 

vertė yra mažesnė kaip 58 000 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų) (be PVM) to 

paties tipo prekių ar paslaugų sutarčių vertės, o perkant darbus – mažesnė kaip 145 000 

Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) (be PVM). Jeigu numatoma pirkimo 

vertė yra lygi tarptautinio pirkimo vertės ribai arba ją viršija, perkančioji organizacija 

užtikrina, kad bendra dalių vertė, atliekant mažos vertės ir kitų supaprastintų pirkimų 

procedūras, būtų ne didesnė kaip 20 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės. 

https://vtek.lt/index.php/deklaravimas


3.12. Neskelbiama apklausa – pirkimo būdas, kai Perkančioji organizacija kreipiasi į 

tiekėjus, kviesdama pateikti pasiūlymus; 

3.13. Skelbiama apklausa – pirkimo būdas, kai Perkančioji organizacija apie atliekamą 

pirkimą paskelbia CVP IS priemonėmis (užpildo skelbimą apie pirkimą, vadovaudamasi 

Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka); 

4. Kitos šiame Apraše vartojamos pagrindinės sąvokos yra apibrėžtos MVPA apraše, VPĮ ir jį 

įgyvendinančiuose teisės aktuose. 

  

II SKYRIUS 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMAS. ATSAKINGI ASMENYS 

  

5. Perkančiosios organizacijos viešieji pirkimai vykdomi pagal Perkančiosios organizacijos 

vadovo pavedimą atlikti pirkimą jam savo parašu patvirtinant paraišką ir atsižvelgiant į 

patvirtintą Perkančiosios organizacijos metinį pirkimų planą (aktualią redakciją), kuris 

sudaromas laikotarpiui nuo kalendorinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. (toliau – 

Planas). 

6. Perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų pirkti prekių, paslaugų ar darbų poreikį 

formuoja pirkimų iniciatoriai arba perduoda informaciją atsakingam už VP GKC asmeniui.  

7. Už pirkimų planavimą atsakingas asmuo, gavęs iš pirkimų iniciatorių planuojamų vykdyti 

viešųjų pirkimų suvestines, pagal pirkimų iniciatorių pateiktą prekių, paslaugų ir darbų 

pirkimų poreikį rengia pirkimų plano projektą. Planas rengiamas pagal pridedamą formą (1 

priedas). 

8. Už pirkimų planavimą atsakingas asmuo, parengęs pirkimų plano projektą, suderina jį su 

Perkančiosios organizacijos vadovu 

9. Pritarus Perkančiosios organizacijos vadovui, bet ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 

10 d. einamųjų metų viešųjų pirkimų plano projektas teikiamas tvirtinti. 

10. Planą Perkančiosios organizacijos vadovas tvirtina savo parašu. Viešųjų pirkimų planas 

skelbiamas VPĮ nustatyta tvarka ne vėliau kaip iki kiekvienų finansinių metų kovo 15 d. 

11. Viešųjų pirkimų planas gali būti tikslinamas vadovaujantis skirtais asignavimais 

perkančiosios organizacijos biudžete. Tuo atveju, pirkimų iniciatorius pateikia už pirkimų 

planavimą atsakingam asmeniui patikslintą pirkimų suvestinę. 

12. Kiekvienais metais už pirkimų planavimą atsakingas asmuo skelbia viešųjų pirkimų planą 

ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o patikslinus einamųjų metų pirkimų planą – nedelsiant 

po Viešųjų pirkimų suvestinė skelbiama Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka. 

13. Pirkimų plano patikslinimą organizuoja už pirkimų planavimą atsakingas asmuo pagal 

pirkimų iniciatorių pateiktus prašymus, kuriuos prieš tai raštu derina Perkančiosios 

organizacijos vadovas Patikslintą pirkimų planą savo parašu tvirtina Perkančiosios 

organizacijos vadovas. 

 

 

  

 



 

III SKYRIUS 

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PIRKIMŲ INICIJAVIMAS 

  

14. Pirkimų iniciatoriai pateikia pirminius pirkimo dokumentus ir Perkančiosios organizacijos 

vadovo parašu patvirtintą pirkimo paraišką. 

15. Pirminiai pirkimo dokumentai Pirkimo organizatoriui turi būti pateikti ne vėliau kaip prieš 

3 darbo dienas iki numatomo pirkimo pradžios. 

16. Jeigu pirminiuose pirkimo dokumentų projekte nurodyta neišsami informacija apie 

pirkimo objektą, Pirkimų organizatorius turi teisę pareikalauti Pirkimo iniciatoriaus ją 

patikslinti raštu ir el. paštu. Informacija turi būti patikslinta raštu ne vėliau kaip per 3 darbo 

dienas nuo reikalavimo patikslinti informaciją gavimo dienos, kitaip pirminiai pirkimo 

dokumentai gražinami Pirkimo iniciatoriui. 

17. Pirkimų iniciatoriai savo kompetencijos ribose, privalo suteikti visą galutiniams pirkimo 

dokumentams parengti reikalingą informaciją. 

18. Perkančiosios organizacijos vadovas: 

19. savo parašu tvirtina tvirtina pirkimų planavimo, organizavimo, vykdymo, kontrolės, 

pirkimo sutarčių sudarymo, vykdymo ir kt. viešuosius pirkimus reglamentuojančius 

dokumentus; 

20. savo parašu tvirtina pirkimo dokumentus; 

21. skiria už sutarties vykdymą, sutarties ir jos pakeitimų, jei tokių būtų, paskelbimą pagal 

Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingus asmenis; 

22. įgalioja kitą perkančiąją organizaciją atlikti pirkimo procedūras iki pirkimo sutarties 

sudarymo, nustačius jai užduotis ir suteikus visus įgaliojimus toms užduotims vykdyti arba 

įgalioja bendrai su kitomis perkančiosiomis organizacijomis atlikti pirkimą, arba paveda už 

pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu atsakingam asmeniui atlikti 

pirkimą. 

23. Perkančiosios organizacijos vadovas savo įsakymu: 

24. skiria pirkimo organizatorių (-ius), jeigu Perkančioji organizacija numato vykdyti mažos 

vertės pirkimus, kai tokių pirkimų neatlieka viešojo pirkimo komisija; 

25. skiria už Perkančiosios organizacijos administravimą CVP IS atsakingą (-us) asmenį (-is); 

26. skiria už pirkimų vykdymą, naudojantis CPO elektroniniu katalogu, atsakingą (-us) asmenį 

(-is). 

27. Perkančiosios organizacijos vadovas gali paskirti visus šiame Apraše siūlomus paskirti 

asmenis arba tam tikras jų funkcijas pavesti vienam ar keliems asmenims. Taip pat 

Perkančiosios organizacijos vadovas gali nustatyti kitus asmenis ar jų funkcijas, negu 

apibrėžta šiame Apraše. 

28. atlieka kitus veiksmus ir funkcijas, nustatytas šiame Apraše, VPĮ, MVPA apraše, kituose 

pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose ir rekomendacinio pobūdžio dokumentuose. 

29. Kitų pirkimus atliekančių asmenų funkcijos apibrėžtos MVPA apraše, VPĮ ir jį 

įgyvendinančiuose teisės aktuose. 

  

 

 

 



 

 

IV SKYRIUS 

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PIRKIMŲ 

ORGANIZAVIMAS IR ATLIKIMAS. techninė specifikacija ir INFORMACIJA IR (AR) 

DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO DOKUMENTAMS PARENGTI 

  

37. Pirkimų iniciatorius, rengdamas pirkimų suvestinę dėl kiekvieno pirkimo turi: 

38. nurodyti pirkimui skirtų lėšų sumą, kuri reikalinga, kad Perkančioji organizacija galėtų 

įsigyti jai reikalingas prekes, paslaugas ar darbus ir ne už didesnę nei rinkoje esančią kainą. 

Nustatyti galimybę supaprastintą pirkimą atlikti iš Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio 

1 dalyje nurodytų įstaigų ir įmonių; 

39. Kai pirkimo iniciatorius planuoja tiesiogiai iš tiekėjo įsigyti papildomus darbus, jų vertė 

nustatoma vadovaujantis ir Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintoje Kainodaros taisyklių 

nustatymo metodikoje nurodytu būdu. 

40. įvertinti ir, jei reikia, nurodyti galimybę pasinaudoti nepriklausomų ekspertų, institucijų 

arba rinkos dalyvių konsultacijomis, vadovaujantis VPĮ 27 straipsnio nuostatomis; 

41. įvertinti ir jei reikia paraiškoje nurodyti galimybę prekes, paslaugas ir darbus įsigyti 

naudojantis CPO elektroniniu katalogu ir paraiškoje pateikti vieną iš toliau pateiktų 

siūlymų, suderintą su už pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu 

atsakingu asmeniu: 

42. pirkimą vykdyti naudojantis CPO elektroniniu katalogu, kai jame siūlomos prekės, 

paslaugos ar darbai atitinka pirkimo iniciatoriaus suformuotus poreikius ir pirkimas negali 

būti atliktas efektyvesniu būdu racionaliai naudojant lėšas; 

43. siūlyti atlikti pirkimą nesinaudojant CPO elektroniniu katalogu ir, jeigu Perkančioji 

organizacija pagal teisės aktus privalo užtikrinti, kad prekių, paslaugų ir darbų pirkimai 

būtų vykdomi naudojantis CPO elektroniniu katalogu, kai jame siūlomos prekės, paslaugos 

ar darbai atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius ir Perkančioji organizacija negali 

jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama lėšas, pateikti argumentuotą tokio 

sprendimo motyvaciją (tokio sprendimo pagrindimą, patvirtinto perkančiosios 

organizacijos vadovo parašu, pridedant prie teikiamos suvestinės); 

44. parinkti ir nurodyti pagrindinį ir papildomus BVPŽ kodus, numatyti galimą pirkimo 

pradžią (metų ketvirtį); 

45. įvertinti ir nurodyti apmokėjimo sąlygas, sutartinių įsipareigojimų atlikimo, sutarties 

galiojimo terminus bei sutarties galiojimo pratęsimo variantus; 

46. įvertinti ir jei reikia paraiškoje nurodyti, ar ketinamoms įsigyti prekėms, paslaugoms ar 

darbams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, energijos vartojimo efektyvumo 

reikalavimai; 

47. Jeigu pirkimų sąraše numatyti vidaus sandoriai, – nurodyta jų atitiktis Viešųjų pirkimų 

įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nustatytiems kriterijams; 

48. informaciją apie pirkimo finansavimo šaltinį. 

49. Pirkimo techninė specifikacija rengiama vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio nuostatomis. 

Perkančioji organizacija, atlikdama mažos vertės pirkimus, gali nesivadovauti VPĮ 

37 straipsnyje nustatytais ir reikalavimais, tačiau bet kuriuo atveju ji turi užtikrinti VPĮ 

17 straipsnyje nurodytų principų laikymąsi. Techninė specifikacija yra tvirtinama 

Perkančiosios organizacijos vadovo. 



50. Pirkimo iniciatorius su pirkimo paraiška kartu teikia pirminius pirkimo dokumentus, jei 

tokie rengiami, kuriuose turi būti nurodyta: 

51. prekių, paslaugų ar darbų pavadinimą; 

52. prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminus; 

53. paslaugų, prekių ar darbų kiekius ir apimtis (jei planuojama įsigyti preliminarų kiekį, 

nurodo maksimalius ir minimalius kiekius); 

54. sutarties galiojimo terminą, pirkimo sutarties pratęsimo, keitimo ir nutraukimo tvarką; 

55. atsiskaitymo su tiekėjais tvarką, sąlygas ir terminus bei kitos planuojamos sudaryti pirkimo 

sutarties sąlygos; 

56. jei taikoma, pagrindinės užduotis (darbus, paslaugas ir pan.), kurių atlikimui (teikimui) 

negalima subranga; 

57. informacija apie pirkimo objekto skaidymą į dalis; 

58. jei taikoma, ženklinimo reikalavimus; 

59. techninę specifikaciją bei informaciją apie išankstinį (iki pirkimo pradžios) techninės 

specifikacijos projekto skelbimą CVP IS; 

60. informaciją apie VPĮ 23 straipsnio 1 dalies taikymą; 

61. jeigu taikoma, tiekėjų pašalinimo pagrindus ir (ar) kvalifikacijos reikalavimus,  ir (ar) 

kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, tarp jų 

ir reikalavimus atskiriems bendrą paraišką ar pasiūlymą pateikiantiems tiekėjų grupės 

nariams; 

62. jeigu taikoma, tiekėjų pašalinimo pagrindų ir (ar) kvalifikacijos reikalavimų, ir (ar) 

kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų 

vertinimo tvarka; 

63. jeigu taikoma, tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (ar) kvalifikacijos, ir (ar) kokybės 

vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų atitikimą 

patvirtinančių dokumentų sąrašą; 

64. informacija apie asmenį, kuris bus atsakingas už sutarties vykdymą, sutarties ir pakeitimų 

paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d. nuostatas; 

65. informaciją, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina ar 

sąnaudos. 

66. Perkančioji organizacija, pirkdama prekes, paslaugas ar darbus, pirkimo dokumentuose 

gali nustatyti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus ir (ar) 

kriterijus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais 

ir tvarka. 

67. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti specialias sutarties vykdymo 

sąlygas, siejamas su socialinės ir aplinkos apsaugos reikalavimais, jei jos atitinka Europos 

Sąjungos teisės aktus. 

68. Pirkimo organizatorius arba Viešojo pirkimo komisijos sekretorius gavęs iš pirkimo 

iniciatoriaus visą galutiniams pirkimo dokumentams parengti reikalingą informaciją, 

nedelsiant parengia galutinius pirkimo dokumentus, teikia juos Perkančiosios organizacijos 

vadovui patvirtinti bei Viešųjų pirkimų tarnybai pirkimui skelbti, jei reikia.  

68.1.     Pirkimo iniciatorius nepildo paraiškos viešajam pirkimui jei planuojamos sudaryti 

pirkimo sutarties vertė yra 6000 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio) arba didesnė. Tuo 

atveju pildoma planuojamų pirkimų suvestinė (2 priedas), kuri šiuo atveju prilyginama paraiškai 

viešajam pirkimui. Pirkimų iniciatorius, savo nuožiūra, planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų 

suvestinėje pateikia šio aprašo 51-65 punktuose ir aprašo 3 priede nurodytą informaciją. 

  

 

 



 

 

V SKYRIUS 

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ YPATUMAI 

  

69. Atlikdama mažos vertės pirkimus, Perkančioji organizacija vadovaujasi šiuo Aprašu, taip 

pat MVPA aprašu, VPĮ, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais. 

Atliekant mažos vertės pirkimus, privalomai taikomos VPĮ I skyriaus, 31, 34 straipsnių, 58 

straipsnio 1 dalies, 82 straipsnio, 86 straipsnio 5, 6, 7 ir 9 dalių, 91 straipsnio, VI ir VII 

skyrių ir kitų MVPA apraše nurodytų VPĮ straipsnių ar jų dalių nuostatos. 

70. Mažos vertės pirkimus atlieka: 

71. Atsakingas už VP GKC asmuo, jei darbų, prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė yra 

didesnė kaip 15 000 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio); 

72. pirkimo organizatorius, jei darbų, prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė yra mažesnė 

kaip 15 000 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio). 

73. Pirkimo organizatorius, pirkimo iniciatoriai prieš pradėdami pirkimą turi pasirašyti 

nešališkumo deklaraciją (6 priedas) ir konfidencialumo pasižadėjimą (6 priedas). Viešojo 

pirkimo komisija, pirkimo organizatorius sprendimus priima savarankiškai. 

74. Apklausos tvirtinimo tvarka:  

75. Po atliktų pirkimo procedūrų ir prieš teikiant ją perkančiosios organizacijos vadovui 

tvirtinti Apklausos pažymą pasirašo jos rengėjas Pirkimų organizatorius 

76. Apklausos pažymą savo parašu tvirtina Perkančiosios organizacijos vadovas. 

77. Mažos vertės pirkimų būdai: 

78. skelbiama apklausa; 

79. neskelbiama apklausa. 

80. Atvejus, kada gali būti vykdoma skelbiama arba neskelbiama apklausa, nustato MVPA 

Aprašas. 

81. Neskelbiama apklausa gali būti vykdoma raštu ar žodžiu: 

82. apklausiant žodžiu su tiekėjais bendraujama asmeniškai, telefonu arba pasinaudojant viešai 

tiekėjų pateikta informacija (pvz., reklama internete ir kt.). Taip pat galima pasinaudoti 

viešai tiekėjų pateikta informacija (pvz., reklama internete ir kt.) apie siūlomas prekes, 

paslaugas, darbus. Jeigu tiekėjas pageidauja, savo žodinį pasiūlymą jis gali patvirtinti ir 

raštu (pvz., pateikiant lokalines sąmatas darbų pirkimo atveju, siūlomų prekių aprašymus 

prekių pirkimo atvejų ir pan.). Toks informacijos gavimas prilyginamas žodžiu vykdomai 

neskelbiamai apklausai. Žodžiu gali būti bendraujama (kreipiamasi į tiekėjus, 

pateikiami pasiūlymai), kai pirkimas vykdomas neskelbiamos apklausos būdu ir: 

83. pirkimo sutarties vertė yra iki 6 000 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio); 

84. dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai 

įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, o vykdant neskelbiamą apklausą raštu prekių, 

paslaugų ar darbų nepavyktų įsigyti laiku. 

85. raštu pasiūlymus gali būti prašoma pateikti faksu, elektroniniu paštu, CVP IS 

priemonėmis ar vokuose. Perkančioji organizacija gali nereikalauti, kad pasiūlymas būtų 

pasirašytas, elektroninėmis priemonėmis pateikiamas pasiūlymas – su saugiu elektroniniu 

parašu. 

86. Atliekant pirkimą neskelbiamos apklausos būdu, kvietimus tiekėjams siunčia Pirkimo 

organizatorius arba Viešojo pirkimo komisijos sekretorius. 

87. Perkančioji organizacija privalo nustatyti pakankamą paraiškų ir pasiūlymų pateikimo 

terminą, kad tiekėjai spėtų laiku ir tinkamai parengti ir pateikti paraiškas ir pasiūlymus. 



Perkančioji organizacija, nustatydama šį terminą, privalo atsižvelgti į pirkimo sudėtingumą 

ir laiką, reikalingą paraiškoms ir pasiūlymams parengti: 

88. kai vykdoma skelbiama apklausa, pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis 

kaip 3 darbo dienos nuo skelbimo paskelbimo CVP IS dienos. 

89. kai neskelbiama apklausa vykdoma raštu ir planuojamos sudaryti pirkimo sutarties vertė 

yra 6 000 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio) ar daugiau, pasiūlymų pateikimo terminas 

negali būti trumpesnis kaip 2 3 darbo dienos nuo kvietimo pateikti pasiūlymus 

išsiuntimo tiekėjui dienos; 

90. kai neskelbiama apklausa vykdoma žodžiu, pasiūlymų pateikimo terminas nustatomas, 

atsižvelgiant į konkretaus pirkimo specifiką, sudėtingumą, pasirinką apklausos būdą 

(bendraujama asmeniškai, telefonu, naudojamasi viešai tiekėjų pateikta informacija) ir kt. 

91. Jeigu pasiūlymus galima parengti tik apsilankius paslaugų teikimo ar darbų atlikimo 

vietoje arba tik vietoje susipažinus su pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais, 

Perkančioji organizacija nustato ilgesnius, negu šio Aprašo 90-92 punktuose nustatyti, 

pasiūlymų pateikimo terminus, kad visi suinteresuoti tiekėjai turėtų galimybę susipažinti 

su visa pasiūlymui parengti reikalinga informacija. 

92. Perkančioji organizacija privalo pratęsti pasiūlymų pateikimo terminus, kad visi pirkime 

norintys dalyvauti tiekėjai turėtų galimybę susipažinti su visa pasiūlymui parengti 

reikalinga informacija, šiais atvejais: 

93. jeigu dėl kokių nors priežasčių papildoma su pirkimo dokumentais susijusi informacija 

būtų pateikiama likus mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos, nors šios informacijos buvo paprašyta laiku. 

94. jeigu buvo padaryta reikšmingų pirkimo dokumentų pakeitimų. 

95. Vykdant pirkimą neskelbiamos apklausos būdu, kreipiamasi į vieną ar kelis tiekėjus, 

prašant pateikti pasiūlymus pagal Perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. 

96. Skelbiamos ir neskelbiamos apklausos metu gali būti deramasi dėl pasiūlymo sąlygų. 

Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nurodo, ar pirkimo metu bus deramasi 

arba kokiais atvejais bus deramasi, derybų sąlygos bei tvarka ir ar bus prašoma pateikti 

galutinius pasiūlymus, vadovaujantis MVPA aprašo 21.3.12.6 punktu. 

97. Perkančioji organizacija, prašydama pateikti pasiūlymus, privalo kreiptis į 5 ar daugiau 

tiekėjų, kai: 
98. atliekant pirkimą neskelbiamos apklausos būdu, pirkimo sutarties vertė yra 6 000 EUR (be 

pridėtinės vertės mokesčio) ar daugiau; 

99. pirkimo sutarties vertė yra 6 000 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio) ar daugiau ir: 

100. neskelbiama apklausa atliekama po pirkimo, apie kurį buvo skelbta ir kuris neįvyko, 

nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų (jei yra pakankamai tiekėjų); 

101. prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas, 

kai vykdomas įprastas pirkimas, t. y. perkamas objektas nepasižymi meninėmis ar 

išskirtinėmis savybėmis, ir perkančiajai organizacijai naudingiau vykdyti kelių tiekėjų 

apklausą. Neatsižvelgiant į tai, kad perkamas objektas nepasižymi meninėmis ar 

išskirtinėmis savybėmis, perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į vieną tiekėją, kai 

pirkimas turi būti įvykdytas skubiai; 

102. perkamos teisėjų, prokurorų, profesinės karo tarnybos karių, perkančiosios 

organizacijos valstybės tarnautojų ir (ar) pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų mokymo 

paslaugos, kai perkančioji organizacija iš anksto planuoja įsigyti tokių paslaugų ir yra 

pakankamai tiekėjų, galinčių pateikti pasiūlymus perkančiosios organizacijos 

pageidaujamomis mokymų temomis. 

103. Perkančioji organizacija, prašydama pateikti pasiūlymus, privalo kreiptis į 3 ar 

daugiau tiekėjų, kai: 

104. atliekant pirkimą neskelbiamos apklausos būdu, pirkimo sutarties vertė yra 3 

000 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio) ar daugiau; 

105. pirkimo sutarties vertė yra 3 000 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio) ar daugiau ir: 

106. neskelbiama apklausa atliekama po pirkimo, apie kurį buvo skelbta ir kuris neįvyko, 

nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų (jei yra pakankamai tiekėjų); 



107. prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas, 

kai vykdomas įprastas pirkimas, t. y. perkamas objektas nepasižymi meninėmis ar 

išskirtinėmis savybėmis, ir perkančiajai organizacijai naudingiau vykdyti kelių tiekėjų 

apklausą. Neatsižvelgiant į tai, kad perkamas objektas nepasižymi meninėmis ar 

išskirtinėmis savybėmis, perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į vieną tiekėją, kai 

pirkimas turi būti įvykdytas skubiai; 

108. perkamos teisėjų, prokurorų, profesinės karo tarnybos karių, perkančiosios 

organizacijos valstybės tarnautojų ir (ar) pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų mokymo 

paslaugos, kai perkančioji organizacija iš anksto planuoja įsigyti tokių paslaugų ir yra 

pakankamai tiekėjų, galinčių pateikti pasiūlymus perkančiosios organizacijos 

pageidaujamomis mokymų temomis. 

109. Perkančioji organizacija gali kreiptis ir į vieną tiekėją: 

110. atliekant pirkimą neskelbiamos apklausos būdu, pirkimo sutarties vertė yra iki 3 

000 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio) 

111. atliekant mažos vertės pirkimus, kai dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl 

objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti 

paslaugas ar atlikti darbus (pvz., perkamos meninio, mokslinio pobūdžio paslaugos ir 

pan.); 

112. už prekes atsiskaitoma pagal valstybės įgaliotų institucijų patvirtintus tarifus (pvz.: 

šaltas vanduo, dujos ir pan.); 

113. perkamos svečių maitinimo paslaugos; 

114. perkami meno kūriniai, dovanos, atributika ir suvenyrai; 

115. perkamos mokymo paslaugos, kai apie konkrečius mokymus yra skelbiama viešai; 

116. perkamos apgyvendinimo paslaugos, kai renginio organizatorius renginio 

programoje pasiūlo kelis apgyvendinimo variantus, arba kai renginio organizatorius siūlo 

itin palankiomis sąlygomis rezervuoti apgyvendinimą tame pačiame viešbutyje, kuriame 

vyks renginys; 

117. Kai neskelbiama apklausa atliekama po pirkimo, apie kurį buvo skelbta, tačiau visi 

gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per 

didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, pirkimo sąlygų iš esmės nekeičiant, 

pirkime dalyvauti kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys Perkančiosios 

organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Apklausos vykdymo metu 

pirkimo dokumentų sąlygos negali būti keičiamos. 

118. Pirkimų, vykdomų skelbiamos apklausos būdu, taip pat pirkimų, kurie vykdomi 

neskelbiamos apklausos būdu MVPA aprašo 21.2.2 ir 21.2.4 nustatytais atvejais, 

dokumentuose pateikiama ši informacija: 

119. prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų 

paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai; 

120. techninė specifikacija; 

121. perkančiosios organizacijos siūlomos šalims pasirašyti pirkimo sutarties sąlygos ir 

(arba) pirkimo sutarties projektas, jeigu jis yra parengtas, įskaitant MVPA aprašo 21.4.6 

punkte nustatytą informaciją; 

122. jeigu ketinama sudaryti preliminariąją sutartį, pirkimo dokumentuose turi būti 

preliminariosios sutarties sąlygos ir (arba) preliminariosios sutarties projektas, jeigu jis yra 

parengtas. Preliminariosios sutarties sąlygose ar preliminariosios sutarties projekte turi būti 

numatyta preliminariosios sutarties vykdymo, pagrindinių sutarčių sudarymo ir kitos 

preliminariajai sutarčiai būdingos sąlygos; 

123. pasiūlymų rengimo reikalavimai; 

124. jei taikoma – tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) 

reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos 

standartai; 

125. jei keliami pašalinimo pagrindų, kvalifikacijos ir (arba) reikalaujami kokybės 

vadybos sistemos bei (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai – 

atitiktį jiems patvirtinančių dokumentų sąrašas ir informacija, ar pirkime bus naudojamas 



Europos bendrasis viešojo pirkimo dokumentas (toliau – EBVPD), vadovaujantis VPĮ 50 

straipsnio nuostatomis. Jei EBVPD nenaudojamas, turi būti nurodoma, ar visų tiekėjų bus 

prašoma iškart pateikti dokumentus, patvirtinančius tiekėjo atitiktį keliamiems 

Reikalavimams tiekėjui, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 

nuostatomis, ar jų bus prašoma tik iš laimėtojo. Jei pateikti dokumentus, patvirtinančius 

tiekėjo atitiktį keliamiems Reikalavimams tiekėjui, bus prašoma tik iš laimėtojo, 

nustatomas reikalavimas pateikti laisvos formos deklaraciją dėl atitikties keliamiems 

Reikalavimams tiekėjui; 

126. informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina ar 

sąnaudos. Į kainą ar sąnaudas turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai; 

127. reikalavimas tiekėjams nurodyti, kokiai pirkimo daliai ir kokie subtiekėjai, 

subteikėjai, subrangovai (jeigu jie žinomi) pasitelkiami; 

128. informacija, kad tiekėjas privalo nurodyti, kuri informacija, vadovaujantis VPĮ 20 

straipsniu, yra konfidenciali; 

129. informacija apie pasiūlymų pateikimo termino pabaigą, pateikimo vietą ir būdą; 

130. informacija apie galimybę šifruoti teikiamus pasiūlymus; 

131. jei pasiūlymai teikiami CVP IS priemonėmis – informacija, kad susipažinimo su 

pasiūlymais procedūroje tiekėjai ar jų įgalioti atstovai nedalyvauja; 

132. pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos. Perkančioji organizacija ekonomiškai 

naudingiausią pasiūlymą išrenka vadovaudamasi VPĮ 55 straipsnio 1 dalyje ir 3 – 7 dalyse 

nustatytais reikalavimais; 

133. informacija, ar pirkimo metu bus deramasi arba kokiais atvejais bus deramasi, 

derybų sąlygos bei tvarka ir ar bus prašoma pateikti galutinius pasiūlymus; 

134. būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų ir tokių prašymų 

pateikimo terminas, informacija, ar perkančioji organizacija ketina rengti susitikimą su 

tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo, taip pat būdai, kuriais perkančioji 

organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus; 

135. pirkimo organizatoriaus arba Viešojo pirkimo komisijos narių (vieno ar kelių), kurie 

įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, 

susijusius su pirkimų procedūromis, vardai, pavardės, kontaktinė informacija; 

136. kita informacija, nurodyta VPĮ 35 straipsnyje, pirkimo dokumentuose pateikiama 

pagal poreikį, atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką. 

137. Pirkimo dokumentai rengiami MVPA aprašo 21.2.2. ir 21.2.4. punktuose nustatytais 

atvejais. Kitais atvejais pirkimo dokumentai gali būti nerengiami, o jei nusprendžiama 

juos rengti, jų reikalavimai nustatomi perkančiosios organizacijos nuožiūra. 

138. Pirkimo dokumentai taip pat nerengiami, jei atliekant pirkimą neskelbiamos 

apklausos būdu ir planuojamos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra iki 6 000 EUR (be 

pridėtinės vertės mokesčio), o pirkimo procedūra atliekama žodžiu. 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS 

PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS 



  

141. Atlikus pirkimo procedūras ir priėmus sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, Pirkimo 

organizatorius arba Viešojo pirkimo komisijos sekretorius arba kitas Viešojo pirkimo 

komisijos pirmininko paskirtas komisijos narys, parengia galutinį pasirašytinos pirkimo 

sutarties projektą pagal pirkimo dokumentuose pateiktą projektą arba pirkimo sutarties 

sąlygas. 

142. Viešojo pirkimo komisija arba pirkimo organizatorius teikia pirkimo sutartį viešojo 

pirkimo laimėtojui, pasirašyti. 

  

VII SKYRIUS 

PIRKIMŲ DOKUMENTAVIMAS 

  

143. Visi su pirkimo procedūromis susiję dokumentai saugomi VPĮ ir kituose teisės 

aktuose nustatyta tvarka. 

144. Po pirkimo Pirkimo organizatorius arba kitas Viešojo pirkimo atsakingo asmens 

paskirtas narys per 3 darbo dienas pateikia visus su pirkimu susijusius dokumentus už 

perkančiosios organizacijos archyvą atsakingam darbuotojui. 

145. Po pirkimo Pirkimo organizatorius arba kitas Viešojo pirkimo  atsakingo asmens 

paskirtas komisijos narys informaciją apie kiekvieną` įvykusį pirkimą registruoja viešųjų 

pirkimų žurnale (el. forma)  

146. Jei planuojamos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra 6000 EUR (be pridėtinės 

vertės mokesčio) ar daugiau, pirkimo organizatorius pildo ir teikia Perkančiosios 

organizacijos vadovui tvirtinti apklausos pažymą  

147. Apklausos pažyma nepildoma jei planuojamos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra 

5999,99 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio) ar mažiau. Tais atvejais laikoma, kad 

apklausos pažymai prilyginamas dokumentas yra tiekėjo išrašyta sąskaita-faktūra. 

  

VII SKYRIUS 

ATASKAITŲ APIE VIEŠUOSIUS PIRKIMUS, SKELBIMŲ APIE PIRKIMO SUTARČIŲ 

SUDARYMĄ TEIKIMAS, LAIMĖJUSIŲ DALYVIŲ PASIŪLYMŲ IR PIRKIMO 

SUTARČIŲ BEI JŲ PAKEITIMŲ VIEŠINIMAS 

  

148. Pirkimo organizatorius arba kitas Viešojo pirkimo  atsakingo asmens paskirtas narys 

teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais rengia ir Viešųjų pirkimų tarnybai teikia: 

o viešųjų pirkimų skelbimus; 

o viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas; 

o kiekvienos įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitas; 

o skelbimus apie sudarytas ar nesudarytas pirkimo sutartis; 

o viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 

dalyje, ataskaitą. 

149. Pirkimo organizatorius arba arba kitas Viešojo pirkimo  atsakingo asmens paskirtas  

narys teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais: 



o viešina laimėjusių dalyvių pasiūlymus, sudarytas viešojo pirkimo-pardavimo 

sutartis 

bei preliminarias sutartis (toliau – pirkimo sutartis) ir pirkimo sutarčių sąlygų pakeitimus (išskyrus 

atvejus, kai pirkimo sutartys ar jų sąlygų pakeitimai yra sudaromi žodžiu); 

 skelbia pirkimo sutarties neįvykdžiusių ar netinkamai vykdžiusių tiekėjų sąrašus.  


