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PATVIRTINTA 

SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ direktoriaus 

2019 m. spalio 23  d. įsakymu Nr. V-36 

 

 

 

SĮ „KAIŠIADORIŲ PASLAUGOS“ 

 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. SĮ „Kaišiadorių paslaugos (toliau tekste – perkantysis subjektas) viešųjų pirkimų 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato perkančiojo subjekto 

organizavimo ir vykdymo tvarką, apimančią perkančiojo subjekto poreikių nustatymą, pirkimų 

planavimą ir iniciavimą, pasirengimą pirkimams, jų vykdymą, pirkimo sutarties sudarymą ir 

įgyvendinimą. 

2. Perkantysis subjektas organizuodamas ir vykdydamas pirkimus turi užtikrinti  

racionalų  biudžeto ir kitų lėšų naudojimą, pagrindinių viešųjų pirkimų principų, konfidencialumo ir 

nešališkumo reikalavimų laikymąsi. 

3. Viešieji pirkimai atliekami laikantis šio Aprašo ir vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų 

subjektų, įstatymu (toliau –Įstatymas), jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, Viešųjų pirkimų tarnybos 

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymais, Lietuvos Respublikos civiliniu 

kodeksu, kitais įstatymais ir Perkančiojo subjekto priimtais teisės aktais.  

4. Tvarkoje vartojamos sąvokos: 

4.1. mažos vertės pirkimas – tai: 

4.1.1. 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); 

4.1.2. 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, perkantysis subjektas užtikrina, kad bendra dalių 

vertė, atliekant mažos vertės ir kitų supaprastintų pirkimų procedūras, būtų ne didesnė kaip 20 

procentų bendros visų pirkimo dalių vertės. 

5. Mažos vertės pirkimo pažyma – perkančiojo subjekto nustatytos formos 

dokumentas, kurį mažos vertės pirkimo atvejais pildomas pirkimo organizatoriaus  

6. Pirkimų iniciatorius – perkančiojo subjekto direktoriaus ar jo įgaliotojo asmens 

paskirtas perkančiojo subjekto darbuotojas, kuris nurodė poreikį įsigyti reikalingų prekių, paslaugų 

arba darbų, koordinuojantis (organizuojantis) perkančiojo subjekto sudarytose pirkimo sutartyse 

numatytų įsipareigojimų vykdymą, užtikrinantis prekių pristatymo, paslaugų teikimo ir darbų 

atlikimo terminų laikymąsi, prekių, paslaugų ir darbų atitiktį pirkimo sutartyse numatytiems 

kokybiniams ir kitokiems reikalavimams, taip pat inicijuojantis ar teikiantis pasiūlymus dėl pirkimo 
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sutarčių pratęsimo, keitimo, nutraukimo, teisinių pasekmių tiekėjui, nevykdančiam ar netinkamai 

vykdančiam pirkimo sutartyje nustatytus įsipareigojimus, taikymo. 

7. Pirkimų organizatorius – perkančiojo subjekto direktoriaus ar jo įgaliotojo asmens 

paskirtas darbuotojas, kuris perkančiojo subjekto nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka mažos 

vertės pirkimus, kai konkrečių prekių, paslaugų ar darbų numatomo pirkimo vertė yra mažesnė nei 

30 000 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai eurų) (be PVM). 

8. Pirkimų planas – perkančiojo subjekto parengtas ir patvirtintas einamaisiais 

biudžetiniais metais planuojamų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų sąrašas.  

9. Pirkimų suvestinė – perkančiojo subjekto parengta informacija apie visus 

biudžetiniais metais planuojamus vykdyti pirkimus. Ši suvestinė turi būti paskelbta Centrinėje 

viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) kiekvienais metais ne vėliau kaip iki 

kovo 15 dienos, o patikslinus planuojamų atlikti einamaisiais kalendoriniais metais pirkimų planus, 

– ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Pirkimų suvestinė papildomai gali būti perkančiojo subjekto 

interneto svetainėje, specialiai tam skirtoje skiltyje (toliau – pirkėjo profilis). Paskelbtos 

planuojamų atlikti pirkimų suvestinės turinys visur turi būti tapatus.  Mažos vertės pirkimams 

taikomas nuo 2020 m. sausio 1 d. 

10. Pirkimų žurnalas – perkančiojo subjekto nustatytos formos dokumentas 

(popieriuje ar skaitmeninėje laikmenoje), skirtas registruoti perkančiojo subjekto atliktus pirkimus. 

11. Prekių, paslaugų ar darbų poreikio sąrašas (toliau – pirkimų sąrašas) – pirkimų 

iniciatoriaus parengta susisteminta informacija apie ateinančiais biudžetiniais metais reikalingas 

pirkti prekes, paslaugas ir darbus.  

12. Rinkos tyrimas – kokybinės ir kiekybinės informacijos apie realių bei potencialių 

prekių, paslaugų ir darbų pasiūlą, jų tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus, 

užimamą rinkos dalį, kainas ir pan. rinkimas, analizė ir apibendrintų išvadų rengimas, skirtas 

sprendimams, susijusiems su pirkimais, priimti. 

13. Už perkančiojo subjekto administravimą Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje atsakingas asmuo (toliau – CVP IS administratorius) – perkančiojo 

subjekto direktoriaus paskirtas perkančiojo subjekto darbuotojas, turintis teisę Centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) tvarkyti duomenis apie perkantįjį subjektą ir jo 

darbuotojus (pirkimų specialistus, ekspertus ir kt.). 

14. Už pirkimų planavimą atsakingas asmuo – perkančiojo subjekto direktoriaus 

paskirtas darbuotojas, atsakingas už biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančiojo subjekto 

reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų plano sudarymą ir jo paskelbimą. 

 15. Už pirkimų vykdymą naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos 

elektroniniu katalogu atsakingas asmuo – perkančiojo subjekto direktoriaus paskirtas 

darbuotojas, kuris prekes, paslaugas ar darbus perka per centrinę perkančiąją organizaciją (toliau – 

CPO), naudojantis elektroniniu katalogu. 

16. Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) –  perkančiojo subjekto 

direktoriaus ar jo įgaliotojo asmens paskirti darbuotojai,  kurie nustatyta tvarka organizuoja ir 

atlieka pirkimus.  Komisija pirkimą atlieka,  kai konkrečių prekių, paslaugų ar darbų numatomo 

pirkimo vertė yra didesnė nei 30 000 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai eurų) (be PVM). 

 

II SKYRIUS 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

  

17. Viešuosius pirkimus organizuoja ir vykdo: 

17.1. nuolat veikianti viešųjų pirkimų komisija, kurios paskirtis – organizuoti ir 

vykdyti  viešųjų pirkimų plane numatytus mažos vertės pirkimus, kai konkrečių prekių, paslaugų ar 

darbų numatomo pirkimo vertė yra didesnė nei 30 000 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai eurų) (be 

PVM); 

17.2. pirkimo organizatoriai. 
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18. Kiekviena nurodyta komisija dirba pagal  direktoriaus įsakymu patvirtintą darbo 

reglamentą. 

 

III skyrius 

PIRKIMŲ PROCESE DALYVAUJANTYS ASMENYS 

 

 19. Siekdama, kad perkantysis subjektas galėtų įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar 

darbų ir racionaliai naudotų tam skirtas lėšas, paskiriami asmenys atsakingi už viešųjų pirkimų 

organizavimą. Siekiant tobulinti vykdomų pirkimų organizavimą, apibrėžiamos pirkimų procese 

dalyvaujančių asmenų funkcijos ir atsakomybė. 

20. Perkančiojo subjekto pirkimų organizavimo procese dalyvaujantys asmenys:  

20.1. pirkimų iniciatoriai; 

20.2. už pirkimų planavimą atsakingas asmuo; 

20.3. už pirkimų organizavimą atsakingas asmuo; 

20.4. pirkimo organizatoriai;  

20.5. už pirkimų vykdymą naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos 

elektroniniu katalogu atsakingas asmuo;  

20.6. CVP IS administratorius. 

 21. Pirkimų iniciatoriaus funkcijos ir atsakomybė: 

 21.1.inicijuoja ir formuoja perkančiojo subjekto reikmėms reikalingų pirkti prekių, 

paslaugų ar darbų poreikį, atlieka rinkos tyrimą; 

21.2. kiekvieno pirkimo procedūroms atlikti pildo paraišką, išskyrus pirkimams, kurių 

vertė neviršija 100 eurų be PVM; 

 21.3. koordinuoja (organizuoja) perkančiojo subjekto sudarytose pirkimo sutartyse 

numatytų jos įsipareigojimų vykdymą ir prižiūri pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų bei prekių, 

paslaugų ir darbų atitiktį pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams 

laikymąsi; 

21.4. inicijuoja siūlymus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo, nutraukimo ar 

pirkimo sutartyje numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų; 

21.5. rengia techninę specifikaciją; 

21.6. Pirkimo iniciatorius inicijuodamas pirkimą gali pabaigti pirkimą, kaip pirkimo 

organizatorius. 

22. Už pirkimų planavimą atsakingo asmens funkcijos ir atsakomybė:  

22.1. rengia perkančiojo subjekto einamųjų biudžetinių metų pirkimų planą, kurio 

forma pateikta ir jo pakeitimus; 

22.2. pagal perkančiojo subjekto direktoriaus patvirtintą pirkimų planą rengia 

perkančiojo subjekto pirkimų suvestinę ir ją ne vėliau negu iki einamųjų biudžetinių metų kovo 

15 d., o patikslinus planuojamų atlikti einamaisiais kalendoriniais metais pirkimų planus, – ne 

vėliau kaip per 5 darbo dienas paskelbia CVP IS. Mažos vertės pirkimų suvestinė skelbiama nuo 

2020-01-01; 

 22.3. CVP IS pildo Viešųjų pirkimų įstatymo 96 straipsnio 2 dalyje 2 punkte 

nurodytą visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų, kai pagal preliminariąsias pirkimų sutartis 

sudaromos pagrindinės sutartys, ataskaitą ir teikia ją Viešųjų pirkimų tarnybai. Ataskaita pateikiama 

per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams. 

23. Pirkimo organizatoriaus funkcijos ir atsakomybė : 

23.1. atlieka nuolatinę teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, ir jų pakeitimų 

stebėseną; 

23.2 teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pirkimų organizavimo tvarkos tobulinimo; 

23.3 rengia pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą; 

23.4. tikrina pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo atitiktį galiojantiems 

teisės aktams ir, esant poreikiui, rengti jų pakeitimus. 
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23.5. užtikrina, kad perkančiojo subjekto direktoriui paskyrus naują pirkimo 

organizatorių ar kitą asmenį dalyvaujantį perkančiojo subjekto pirkimų organizavime, bei 

patvirtinus naują viešojo pirkimo Komisiją, visi naujai paskirti asmenys, prieš pradėdami darbą, 

pasirašytų nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. 

23.6. organizuoja ir vykdo pirkimų procedūras; 

23.7. pildo mažos vertės viešojo pirkimo pažymą, išskyrus atvejus, Taisyklių nustatyta 

tvarka; 

23.8. rengia pirkimo dokumentus; 

23.9. registruoja pirkimą pirkimų žurnale;    

24. Už pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu atsakingo 

asmens funkcijas ir atsakomybė:  

24.1. gali pirkti prekes, paslaugas ar darbus per centrinę perkančiąją organizaciją 

(toliau – CPO), jei CPO sudariusi atitinkamų prekių, paslaugų ar darbų preliminariąsias sutartis. 

Šiame punkte numatytos pareigos įsigyti prekių, paslaugų ir darbų iš centrinės perkančiosios 

organizacijos arba per ją gali būti nesilaikoma, kai atliekant neskelbiamą apklausą numatoma 

pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (be PVM); 

 24.2. teikia informaciją apie praėjusiais metais naudojantis CPO elektroniniu katalogu 

perkančiosios organizacijos įvykdytus pirkimus už pirkimų planavimą atsakingam asmeniui. 

25. CVP IS administratoriaus funkcijos ir atsakomybė: 

25.1. atsako už duomenų apie perkantįjį subjekta aktualumą ir teisingumą, 

administruoja perkančiojo subjekto darbuotojams suteiktas teises; 

25.2. vykdydamas perkančiojo subjekto direktoriaus nurodymus, sukuria ir registruoja 

organizacijos naudotojus, kuria naudotojų grupes CVP IS priemonėmis vykdomiems pirkimams, 

suteikia jiems įgaliojimus ir nustato prieigos prie duomenų ribas; 

25.3. vykdydamas perkančiojo subjekto direktoriaus nurodymus, CVP IS pašalina 

esamus naudotojus arba apriboja jų teises ir prieigą prie CVP IS; 

25.4. CVP IS viešina laimėjusių dalyvių pasiūlymus, taip pat sudarytas pirkimo-

pardavimo sutartis ir pirkimo sutarčių  pakeitimus (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartys ar jų 

sąlygų pakeitimai yra sudaromi žodžiu).  

 26. Viešųjų pirkimų komisijos funkcijos nustatytos Viešųjų pirkimų komisijos darbo 

reglamente. 

 27. Komisija pirkimą atlieka,  kai konkrečių prekių, paslaugų ar darbų numatomo 

pirkimo vertė yra didesnė nei 30 000 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai eurų) (be PVM). 

28. Jeigu pirkimo objektas yra sudėtingas, o pasiūlymus nagrinėti ir įvertinti reikia 

specialių žinių į Komisiją perkančiojo subjekto direktoriaus įsakymu gali būti įtraukti ekspertai, 

nesantys komisijos nariais. 

  29. Perkančiojo subjekto direktorius turi teisę priimti sprendimą pavesti supaprastintą 

pirkimą vykdyti Komisijai ir neatsižvelgdamas į taisyklių 27 punkto nustatytas aplinkybes. 

 30. Atskirais atvejais gali būti sudaroma Komisija konkrečiam pirkimui atlikti. Tokia 

komisija veikia, kol atlieka pirkimą. 

 31. Prieš pradėdami supaprastintą pirkimą Komisijos nariai, ekspertai turi pasirašyti 

nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.  

 32. Komisija CVP IS priemonėmis vykdo elektroninius pirkimus. 

 

 

IV skyrius 

 PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS PAGAL ETAPUS 

 

33. Perkančiojo subjekto pirkimų organizavimo procedūros apima su pirkimais 

susijusių procesų etapus nuo pirkimo poreikio formavimo iki pirkimo (pirkimo sutarties) rezultato 

įvertinimo. 
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Perkančiojo subjekto prekių, paslaugų ir (ar) darbų poreikio formavimo etapas 

  

34. Perkančiojo subjekto reikmėms reikalingų pirkti prekių, paslaugų ar darbų poreikį 

formuoja perkančiojo subjekto direktoriaus įsakymu paskirti pirkimų iniciatoriai. Pirkimo 

iniciatoriai biudžetiniams metams numatomus pirkimus planuoti pradeda kiekvienų metų pirmą 

ketvirtį ir iki vasario 15 d. raštu ar elektroniniu paštu pateikia perkančiojo subjekto už pirkimų 

planavimą atsakingam asmeniui laisvos formos pirkimų sąrašą (toliau – Sąrašas) apie poreikį pirkti 

prekių, paslaugų ar darbų ateinantiems biudžetiniams metams. 

35. Pirkimų iniciatorius, rengdamas pirkimų sąrašą, turi: 

35.1. atsižvelgti į lėšas planuojamas perkančiosios organizacijos biudžeto asignavimų 

plane; 

35.2. atlikti rinkos tyrimą numatomai pirkimo vertei nustatyti; 

35.3. įvertinti galimybę prekes, paslaugas ir darbus įsigyti naudojantis CPO 

elektroniniu katalogu; 

35.4. įvertinti galimybę atlikti pirkimą CVP IS priemonėmis; 

35.5. įvertinti, ar ketinamoms įsigyti prekėms, paslaugoms ar darbams taikytini 

aplinkos apsaugos kriterijai, energijos suvartojimo efektyvumo reikalavimai, ir pirkimų pagrindime 

pateikti siūlymus dėl šių kriterijų taikymo vykdant pirkimą. 

 36. Tik suderinti su perkančiojo subjekto direktoriumi pirkimų Sąrašai pateikiami  už 

pirkimų planavimą atsakingam asmeniui.  

37. Pirkimų iniciatorius yra asmeniškai atsakingas už tai, kad Pirkimų plane numatytas 

pirkimas būtų inicijuotas nustatytu terminu. 

Pirkimų planavimo etapas 

38. Perkančiojo subjekto už pirkimų planavimą atsakingas asmuo, gavęs iš pirkimų 

iniciatorių pirkimų sąrašus, juos patikrina ir pradeda rengti perkančiojo subjekto suvestinį pirkimų 

planą: 

38.1. priskiria Bendrajame viešųjų pirkimų žodyne (toliau – BVPŽ) nurodytus kodus, 

o paslaugoms papildomai priskiria Įstatymo 2 priedėlyje nurodytas paslaugų kategorijas; 

38.2.vadovaudamasis Įstatymu ir viešojo pirkimo vertės nustatymo metodika, 

patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1S-94 

nuostatomis, apskaičiuoja numatomų pirkimų vertes. 

39. Už pirkimų planavimą atsakingas asmuo, parengęs pirkimų planą, suderina  jį 

(žodžiu) su pirkimo iniciatoriais ir perkančiojo subjekto finansininku, teikia tvirtinti perkančiojo 

subjekto direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui. 

40. asmuo, atsakingas už pirkimų planavimą, gavęs perkančiojo subjekto direktoriaus 

pritarimą pirkimų suvestinei ne vėliau negu iki einamųjų biudžetinių metų kovo 15 d., o patikslinus 

planuojamų atlikti einamaisiais kalendoriniais metais pirkimų planus, – ne vėliau kaip per 5 darbo 

dienas,  paskelbia Įįstatymo nustatyta tvarka CVP IS; 

41. Atsiradus poreikiui einamaisiais biudžetiniais metais tikslinti pirkimų plano 

suvestinę, pirkimo iniciatoriai raštu ar elektroniniu paštu pateikia asmeniui, atsakingam už pirkimų 

planavimą, patikslintą pirkimų sąrašą. Prašymas atlikti pirkimą privalo būti suderintas su 

perkančiojo subjekto direktoriumi. 

42. Asmuo, atsakingas už pirkimų planavimą, gavęs iš pirkimo iniciatorių patikslintus 

pirkimų sąrašus, kurie pagrįsti atliktų rinkos tyrimų rezultatais, pradeda pirkimų plano suvestinės 

keitimą. 

43. Pirkimo iniciatoriai atsako už tai, kad informacija apie numatomus pirkimus būtų 

pateikiama laiku ir teisinga. 

Pirkimo iniciavimo ir pasirengimo jam etapas 
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44. Pirkimų iniciatorius kiekvieno (išskyrus pirkimams, kurių vertė yra mažesnė nei 

100 eurų be PVM) pirkimo procedūroms atlikti pildo paraišką. 

 45. Pirkimų iniciatorius, prieš prasidedant pirkimui, turi  atlikti išsamesnį rinkos 

tyrimą, būtiną pirkimo vertei ir realių tiekėjų skaičiui nustatyti. Turi išsiaiškinti svarbiausias 

perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybes, kurias reikės nurodyti pirkimo dokumentuose, 

reikalingą šių prekių, paslaugų ar darbų kiekį ar apimtis atsižvelgdamas į visą pirkimo sutarties 

trukmę su galimais pratęsimais, maksimalią planuojamos sudaryti pirkimo sutarties vertę ir skirtų ar 

planuojamų skirti asignavimų dydį, numatomas pirkimo objekto eksploatavimo išlaidas, siūlymus 

dėl pasiūlymų vertinimo kriterijų, prekių pristatymo ar paslaugų ir darbų atlikimo terminus, pirkimo 

sutarties trukmę, kitas reikalingas pirkimo sutarties sąlygas ir pateikti reikalingus planus, brėžinius, 

projektus, kitą reikalingą informaciją.  

46. Suderinta su perkančiojo subjekto finansininku paraiška teikiama tvirtinti 

perkančiojo subjekto direktoriui, kuris ją pasirašo ir priima vieną iš sprendimų: 

46.1. pavesti jau sudarytai viešojo pirkimo Komisijai atlikti pirkimo procedūras arba 

suformuoti naują viešojo pirkimo Komisiją, patvirtinti jos sudėtį ir darbo reglamentą ir pavesti jai 

atlikti šio pirkimo procedūras; 

46.2. pavesti pirkimo organizatoriui atlikti mažos vertės pirkimo procedūras; 

46.3. pavesti už pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu atsakingam 

asmeniui atlikti pirkimą. 

47. Pirkimo paraiškos saugomos kartu su susijusio pirkimo dokumentais. 

Pirkimo vykdymo etapas 

 48. Perkančiojo subjekto direktorius paveda pirkimą atlikti Komisijai arba Pirkimo 

organizatoriui. 

49. Komisija ar pirkimo organizatorius turi teisę gauti iš pirkimo iniciatoriaus ir kitų 

perkančiojo subjekto darbuotojų visą informaciją, reikalingą pirkimo dokumentams įvertinti ir 

pirkimo procedūroms atlikti. 

50. Pirkimo dokumentai rengiami vadovaujantis Įstatymo nuostatomis. Pirkimo 

dokumentus rengia: 

50.1. kai pirkimą vykdo viešojo pirkimo Komisija – Komisija; 

50.2. kai pirkimą vykdo pirkimo organizatorius – pirkimo organizatorius. 

51. Viešojo pirkimo Komisija ar pirkimo organizatorius pirkimo dokumentus suderina 

su pirkimo iniciatoriumi, ir teikia tvirtinti perkančiojo subjekto direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui. 

52. Kai pirkimą vykdo Komisija, kiekvienas jos sprendimas protokoluojamas. Viešojo 

pirkimo komisija, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajam subjektui pateiktos tiekėjo 

informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar 

darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija.  

53. Perkantysis subjektas laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir 

pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės 

aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti 

tarpusavyje, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi 

paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Šis reikalavimas 

netaikomas pirkimams,  kai pasiūlymas pateikiamas žodžiu arba pirkimo sutartis sudaroma žodžiu,  

arba laimėjusiu dalyviu nustatomas fizinis asmuo. 

54. Kai pirkimą vykdo pirkimo organizatorius, pildo mažos vertės pirkimo pažymą, 

išskyrus atvejus, Taisyklių nustatyta tvarka. Užpildyta mažos vertės  pažyma teikiama tvirtinti 

perkančiosios organizacijos direktoriui. 

55. Komisija, pirkimo organizatorius pasiūlymus nagrinėja, vertina ir palygina 

nedalyvaujant tiekėjams. Susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, 
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aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, gali tiktai Komisijos nariai ir perkančiojo subjekto pakviesti 

ekspertai, perkančiosios organizacijos direktorius. 

56. Atlikus pirkimą, Komisija ir pirkimo organizatorius perduoda visus su pirkimu 

susijusius dokumentus perkančiosios organizacijos darbuotojui, kuris tvarko viešųjų pirkimų 

dokumentų bylas ir archyvuoja pagal perkančiosios organizacijos vadovo patvirtintą 

dokumentacijos planą.  

Pirkimo sutarties sudarymo etapas 

57. Perkantysis subjektas sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas 

pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutartį kviečiamas raštu (išskyrus nustatytus 

atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu) ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi pasirašyti 

pirkimo sutartį. 

58. Pagal pirkimo dokumentuose pateiktas sąlygas, pirkimo Komisija parengia 

pirkimo sutartį arba mažos vertės pirkimų atveju, kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, – pirkimo 

organizatorius.  
 59. Parengusi pirkimo sutartį, vadovaudamasi visais su pirkimu susijusiais 

dokumentais, viešojo pirkimo Komisija suderina su pirkimo iniciatoriumi ir organizuoja pirkimo 

sutarties pasirašymą . 

60. Kai pirkimo procedūras pavesta vykdyti pirkimo organizatoriui ir pirkimo sutartis 

sudaroma raštu, pirkimų organizatorius parengia pirkimo sutartį, vadovaudamasis su pirkimu 

susijusiais dokumentais, suderina su pirkimo iniciatoriumi ir organizuoja sutarties pasirašymą. 

Pirkimo sutartis žodžiu gali būti sudaroma tik tada, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė yra 

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

 61. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigė 

atidėjimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – ne 

trumpesnis kaip 5 darbo dienos). Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai: 

61.1. vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir 

nėra suinteresuotų kandidatų;  

61.2. pirkimo sutartis sudaroma taikant dinaminę pirkimo sistemą arba pagal 

preliminariąją sutartį; 

61.3. kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu. 

62. Sutartis sudaroma raštu. Žodžiu ji gali būti sudaroma tik tada, kai pirkimo sutarties 

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

Pirkimo sutarties vykdymo etapas  

63. Perkančiojo subjekto pirkimų iniciatorius prižiūri sudarytose pirkimo sutartyse 

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

darbų atitiktį pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams laikymąsi.  

64. Perkančiojo subjekto pirkimų iniciatorius, turi nuolat stebėti pirkimo sutarčių 

galiojimo terminus . 

65. Jeigu pirkimo sutartyje numatytas jos pratęsimas, pirkimų iniciatorius,  atsižvelgęs 

į pirkimo sutartyje numatytų įsipareigojimų laikymąsi, taip pat atlikęs tyrimą pirkimo sutarties 

objekto rinkos kainai nustatyti, įvertina pirkimo sutarties pratęsimo tikslingumą; 

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

iniciatorius, atsižvelgęs į pirkimo sutartyje numatytų įsipareigojimų laikymąsi, įvertina pirkimo 

sutarties pratęsimo tikslingumą. 
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67. Nustatęs, nėra naudinga pratęsti galiojančią pirkimo sutartį, pirkimų iniciatorius 

einamųjų biudžetinių metų pabaigoje naująjį pirkimą įtraukia į pirkimų sąrašą ateinantiems 

biudžetiniams metams. 

68. Nustačius, kad yra tikslinga pratęsti galiojančią pirkimo sutartį, pirkimų 

iniciatorius parengia du susitarimo dėl pirkimo sutarties pratęsimo egzempliorius ir teikia 

Perkančiojo subjekto pirkimų iniciatorius direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui.   

69. Perkančiojo subjekto direktorius, priėmęs sprendimą pratęsti pirkimo sutartį, 

pasirašo susitarimą dėl pirkimo sutarties pratęsimo. Perkančiojo subjekto direktorius gali priimti 

sprendimą nepratęsti pirkimo sutarties ir pavesti pirkimo iniciatoriui numatyti naują pirkimą 

ateinančiais biudžetiniais metais. 

70. Visais atvejais, kai vykdant sudarytą pirkimo sutartį atsiranda poreikis keisti tam 

tikras sutartyje nustatytas sąlygas, pirkimo sutarties pakeitimą inicijuoja pirkimų iniciatorius, 

kuriam priskirtas šios pirkimo sutarties (sutartinių įsipareigojimų) vykdymo koordinavimas 

(organizavimas). 

  

   V skyrius 

PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

71. Tiekėjų pretenzijas nagrinėja Komisija, pirkimo organizatorius, atlikę pirkimą. 

Sprendimą dėl pretenzijos, remdamasis Komisijos, pirkimo organizatoriaus išvadomis ir pirkimo 

organizatoriaus ar Komisijos pirmininko paaiškinimais, priima perkančiojo subjekto direktorius. 

72. Perkantysis subjektas 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. 

73. Jeigu perkantysis subjektas per nustatytą terminą neišnagrinėja pateiktos 

pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo dienos, 

kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam 

tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams. 

 

 

VI skyrius 

RIZIKOS VERTINIMAS 

74. Perkančiojo subjekto direktorius įvertina pirkimų rizikingumą nuolat 

analizuodamas ir kontroliuodamas: 

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

plano pakeitimuose; 

74.2. duomenis, pateiktus pirkimų iniciatorių paraiškose; 

74.3. gautų tiekėjų paklausimų ir pateiktų pretenzijų duomenis; 

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

75. Pirkimų procese galimi rizikos veiksniai: 

75.1. neskelbiamo pirkimų būdo pasirinkimas; 

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

 75.3. didelės vertės pirkimai; 

75.4. netinkamai atliekamas pasiūlymų vertinimas; 

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

75.6. perkančiojo subjekto darbuotojų specialių žinių stoka, netinkamai parengti 

pirkimo dokumentai; 

75.7. skirtingos viešojo pirkimo Komisijos narių nuomonės, vertinant pasiūlymus; 

75.8. neišsamus pirkimo sutarčių vykdymo priežiūros reglamentavimas. 
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VII skyrius 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

   76. Visi su pirkimų organizavimu, vykdymu ir vidaus kontrole susiję dokumentai 

saugomi kartu su pirkimų procedūrų dokumentais Įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

__________________ 


