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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Baisogalos pirminės sveikatos prieţiūros centro (toliau tekste – Perkančioji organizacija) 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Perkančiosios organizacijos vykdomų 

prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų (toliau – pirkimai) būdus ir jų procedūrų atlikimo 

tvarką, pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo tiekėjams reikalavimus, ginčų nagrinėjimo procedūras. 

2. Šiose taisyklėse reglamentuojami supaprastinti pirkimai: 

2.1. kurių numatomo pirkimo vertė yra maţesnė uţ tarptautinio pirkimo vertės ribas; 

2.2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 

priedėlyje nurodytų B paslaugų pirkimai neatsiţvelgiant į pirkimo vertę; 

2.3. Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio 14 dalyje nurodyti pirkimai. 

Mūsų%20naujos%20taisyklės,2009%2009%2015/Įsakymas%20dėl%20taisyklių%20pakeitimo,darbo%20reglamento,%20pirkimų%20planavimo%202014%2002%2018.doc#_Toc380407144
Mūsų%20naujos%20taisyklės,2009%2009%2015/Įsakymas%20dėl%20taisyklių%20pakeitimo,darbo%20reglamento,%20pirkimų%20planavimo%202014%2002%2018.doc#_Toc380407145
Mūsų%20naujos%20taisyklės,2009%2009%2015/Įsakymas%20dėl%20taisyklių%20pakeitimo,darbo%20reglamento,%20pirkimų%20planavimo%202014%2002%2018.doc#_Toc380407146
Mūsų%20naujos%20taisyklės,2009%2009%2015/Įsakymas%20dėl%20taisyklių%20pakeitimo,darbo%20reglamento,%20pirkimų%20planavimo%202014%2002%2018.doc#_Toc380407147
Mūsų%20naujos%20taisyklės,2009%2009%2015/Įsakymas%20dėl%20taisyklių%20pakeitimo,darbo%20reglamento,%20pirkimų%20planavimo%202014%2002%2018.doc#_Toc380407148
Mūsų%20naujos%20taisyklės,2009%2009%2015/Įsakymas%20dėl%20taisyklių%20pakeitimo,darbo%20reglamento,%20pirkimų%20planavimo%202014%2002%2018.doc#_Toc380407148
Mūsų%20naujos%20taisyklės,2009%2009%2015/Įsakymas%20dėl%20taisyklių%20pakeitimo,darbo%20reglamento,%20pirkimų%20planavimo%202014%2002%2018.doc#_Toc380407149
Mūsų%20naujos%20taisyklės,2009%2009%2015/Įsakymas%20dėl%20taisyklių%20pakeitimo,darbo%20reglamento,%20pirkimų%20planavimo%202014%2002%2018.doc#_Toc380407150
Mūsų%20naujos%20taisyklės,2009%2009%2015/Įsakymas%20dėl%20taisyklių%20pakeitimo,darbo%20reglamento,%20pirkimų%20planavimo%202014%2002%2018.doc#_Toc380407151
Mūsų%20naujos%20taisyklės,2009%2009%2015/Įsakymas%20dėl%20taisyklių%20pakeitimo,darbo%20reglamento,%20pirkimų%20planavimo%202014%2002%2018.doc#_Toc380407152
Mūsų%20naujos%20taisyklės,2009%2009%2015/Įsakymas%20dėl%20taisyklių%20pakeitimo,darbo%20reglamento,%20pirkimų%20planavimo%202014%2002%2018.doc#_Toc380407153
Mūsų%20naujos%20taisyklės,2009%2009%2015/Įsakymas%20dėl%20taisyklių%20pakeitimo,darbo%20reglamento,%20pirkimų%20planavimo%202014%2002%2018.doc#_Toc380407154
Mūsų%20naujos%20taisyklės,2009%2009%2015/Įsakymas%20dėl%20taisyklių%20pakeitimo,darbo%20reglamento,%20pirkimų%20planavimo%202014%2002%2018.doc#_Toc380407155
Mūsų%20naujos%20taisyklės,2009%2009%2015/Įsakymas%20dėl%20taisyklių%20pakeitimo,darbo%20reglamento,%20pirkimų%20planavimo%202014%2002%2018.doc#_Toc380407156
Mūsų%20naujos%20taisyklės,2009%2009%2015/Įsakymas%20dėl%20taisyklių%20pakeitimo,darbo%20reglamento,%20pirkimų%20planavimo%202014%2002%2018.doc#_Toc380407157


3. Numatomo prekių, paslaugų ir darbų pirkimo vertė apskaičiuojama vadovaujantis Viešųjų 

pirkimų įstatymo 9 straipsnio nuostatomis ir numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika, 

patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-26. 

4. Šios taisyklės netaikomos Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje nustatytais atvejais. 

5. Šios taisyklės yra viešas dokumentas, kuris yra skelbiamas Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje ir Perkančiosios organizacijos interneto svetainėje. 

6. Pagrindinės taisyklių sąvokos: 

6.1. pirkimų organizatoriai – Perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu paskirti darbuotojai, 

pasirašę nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasiţadėjimus, kurie Perkančiosios organizacijos 

nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka maţos vertės pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma 

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija); 

6.2. tiekėjų apklausa raštu - Perkančiosios organizacijos raštiškas kreipimasis į tiekėjus (ą) ar 

skelbimu, kviečia tiekėjus su prašymu pateikti pasiūlymus. Apklausiant raštu tiekėjai (-jas) savo 

pasiūlymus privalo pateikti raštu. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis atlikta 

apklausa (pateikiami pirkimo dokumentai ir priimami pasiūlymai) prilyginama tiekėjų apklausai raštu; 

6.3. tiekėjų apklausa ţodţiu - Perkančiosios organizacijos ţodinis (gali būti ir raštu) kreipimasis 

į tiekėjus (ą) su prašymu pateikti pasiūlymus, kai preliminari pirkimo sutarties vertė neviršija 3 000 eurų 

be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). Taip pat galima pasinaudoti viešai tiekėjų pateikta 

informacija (reklama internete ir kt.) apie siūlomas prekes, paslaugas, darbus. Toks informacijos gavimas 

prilyginamas tiekėjų apklausai ţodţiu. Apklausiant ţodţiu su tiekėjais taip pat bendraujama asmeniškai 

arba telefonu. Tiekėjai neprivalo pateikti savo pasiūlymų raštu; 

6.4. kvalifikacijos patikrinimas – procedūra, kurios metu tikrinama, ar tiekėjai atitinka pirkimo 

dokumentuose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus; 

6.5. viešųjų pirkimų komisija (toliau – komisija) – pirkimams organizuoti ir atlikti 

Perkančiosios organizacijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, veikianti pagal direktoriaus įsakymu 

patvirtintą darbo reglamentą. 

7. Kitos šiose taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėţtos Viešųjų pirkimų įstatyme. 

8. Atliekant viešojo supaprastinto pirkimo procedūras turi būti laikomasi lygiateisiškumo, 

nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripaţinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir 

nešališkumo reikalavimų. 

9. Pirkimų tikslas – sudaryti pirkimo sutartį, leidţiančią įsigyti Perkančiajai organizacijai reikalingų 

prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. 

10. Pirkimas prasideda Viešųjų pirkimų tarnybai gavus Perkančiosios organizacijos pateiktą skelbimą 

apie pirkimą; atliekant supaprastintą pirkimą, apie kurį neskelbiama, - kai Perkančioji organizacija kreipiasi į 

tiekėją (tiekėjus), prašydama pateikti pasiūlymą (pasiūlymus). 

11. Pirkimas (pirkimo objekto dalies pirkimas) pasibaigia kai: 

11.1. sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas supaprastinto projekto 

konkurso laimėtojas; 



11.2. atmetamos visos paraiškos ir pasiūlymai; 

11.3. nutraukiamos pirkimo procedūros; 

11.4. per nustatytą terminą nepateikiama nė viena paraiška ar pasiūlymas; 

11.5. pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl prieţaščių, kurios 

priklauso nuo tiekėjų; 

11.6. visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį. 

12. Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo gali nutraukti 

pirkimo procedūras, jei atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Sprendimą dėl pirkimo 

procedūrų nutraukimo priima komisija arba pirkimų organizatoriai, priklausomai nuo to, kas atlieka 

konkretaus supaprastinto pirkimo procedūras. 

13. Perkančioji organizacija, atlikdama supaprastintus pirkimus, privalo vadovautis Viešųjų 

pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23 punktų, 3, 5 ir 6 dalių, 27 straipsnio 1 dalies, 

28 straipsnio 10 dalies, 40 straipsnio, 41 straipsnio 1 dalies, IV ir V skyrių reikalavimais (atlikdama 

maţos vertės pirkimus ir Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje nurodytus supaprastintus 

pirkimus, neprivalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies, 17 straipsnio 1, 2, 5, 7, 8 

dalių, 18 straipsnio 1, 2, 3, 6 dalių, 24 straipsnio 2 dalies 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23 punktų, 3 ir 6 dalių, 27 

straipsnio 1 dalies, 28 straipsnio 10 dalies, 40 straipsnio reikalavimais, taip pat atlikdama Viešųjų pirkimų 

įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje nurodytus supaprastintus pirkimus – ir Viešųjų pirkimų įstatymo 7 

straipsnio 3 dalies reikalavimais). Perkančioji organizacija, atlikdama neskelbiamą pirkimą, kai pateikti 

pasiūlymą kviečiamas tik vienas tiekėjas, neprivalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 24 staripsnio 2 

dalies 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23 punktų, 3, 5 ir 6 dalių reikalavimais, jeigu mano, kad tokia informacija yra 

reikalinga. 

II. PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 
14. Pirkimas gali būti pradėtas, jei yra patvirtinta viešojo pirkimo uţduotis. Viešojo pirkimo 

uţduotis (2 priedas) gali būti nepildoma, jei pirkimo vertė neviršija 150 Eur be PVM. Tokiu atveju 

pirkimas pradedamas, kai pirkimų organizatorius gauna raštišką arba ţodinį Perkančiosios organizacijos 

vadovo pavedimą. Pirkimus atlieka Komisija ar pirkimų organizatoriai. Komisija ir pirkimų 

organizatoriai turi teisę kviestis ekspertus. 

15. Komisija supaprastintą viešąjį pirkimą atlieka visais atvejais, išskyrus maţos vertės pirkimus. 

16. Maţos vertės pirkimus vykdo Komisija, kai: 

16.1. prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė be PVM viršija 3 000 eurų; 

16.2. darbų pirkimo sutarties vertė be PVM viršija 7 300 eurų. 

17. Perkančiosios organizacijos vadovas turi teisę priimti sprendimą pavesti supaprastintą pirkimą 

vykdyti Pirkimo organizatoriui arba Komisijai neatsiţvelgdamas į Taisyklių 16.1 ir 16.2 punktuose 

nustatytas aplinkybes. 

18. Perkančiajai organizacijai ir tiekėjams bendraujant tarpusavyje ir keičiantis informacija 

duomenys turi būti perduodami taip, kad būtų uţtikrinamas jų vientisumas, išsaugomas pasiūlymų 



konfidencialumas. Taip pat būtina uţtikrinti, kad Perkančioji organizacija su pasiūlymų turiniu galėtų 

susipaţinti tik pasibaigus nustatytam jų pateikimo terminui. Šis reikalavimas netaikomas atliekant maţos 

vertės pirkimus. 

19. Perkančioji organizacija supaprastinto pirkimo procedūroms atlikti iki pirkimo sutarties 

sudarymo gali įgalioti kitą Perkančiąją organizaciją (toliau – įgaliotoji organizacija). Tokiu atveju 

įgaliotajai organizacijai nustatomos uţduotys ir suteikiami visi įgaliojimai toms uţduotims vykdyti. 

20. Uţ Perkančiosios organizacijos įgaliotajai organizacijai nustatytas uţduotis atsako Perkančioji 

organizacija, o uţ šių uţduočių vykdymą – įgaliotoji organizacija. Uţ pirkimo sutarties sudarymą, jos 

sąlygų vykdymą yra atsakinga Perkančioji organizacija. 

21. Perkančioji organizacija privalo atlikti supaprastintus pirkimus per Centrinę Perkančiąją 

Organizaciją arba iš jos (jeigu Centrinė Perkančioji Organizacija sudariusi atitinkamų prekių, paslaugų ar 

darbų preliminariąsias sutartis). Supaprastinti pirkimai atliekami naudojantis centrinės perkančiosios 

organizacijos elektroniniu katalogu CPO.lt™ (toliau – elektroninis katalogas), kai elektroniniame 

kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius ir 

Perkančioji organizacija negali jų įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama lėšas. Parengtas 

motyvuotas ir patvirtintas sprendimas neatlikti iš Centrinės Perkančiosios Organizacijos kataloge siūlomų 

prekių, paslaugų ar darbų pirkimo turi būti saugomas kartu su kitais pirkimo dokumentais šio įstatymo 

21 straipsnyje nustatyta tvarka. 

 

III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJA 

 

22. Parinkdama tiekėją, Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 32 – 

38 straipsniuose nustatytais reikalavimais ir atsiţvelgdama į Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines 

rekomendacijas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-

100 įsitikina, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį. 

23. Tiekėjų kvalifikacijos neprivaloma tikrinti, kai: 

23.1. jau vykdytame supaprastintame pirkime visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų 

reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, o pirkimo 

sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į apklausos būdu atliekamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę 

tiekėjai, atitinkantys Perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus; 

23.2. dėl techninių prieţasčių, meninio kūrinio sūkurimo arba įsigijimo ar dėl objektyvių 

aplinkybių, patentų, kitų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų išimtinų teisių apsaugos tik konkretus 

tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos 

alternatyvos; 

23.3. kai Perkančioji organizacija pagal ankstenę pirkimo sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko 

prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu poţiūriu derinant su jau 

turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės 

nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio 



nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes Perkančiajai organizacijai įsigijus skirtingų 

techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar 

paskaugomis ar patirtų didelių nuostolių; 

23.4. prekių birţoje perkamos kotiruojamos prekės; 

23.5. perkami muziejų eksponatai, archyvų ir bibliotekų dokumentai, prenumeruojami laikraščiai 

ir /ar ţurnalai; 

23.6. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų, restruktūrizuojamų 

ar sustabdţiusių veiklą ūkio subjektų; 

23.7. perkamos licencijos naudotis bibliotekų dokumentais ar duomenų (informacinėmis) 

bazėmis; 

23.8. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi 

darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima uţbaigti 

pirkimo sutarties vykdymo; 

23.9. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos 

Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdţio (intelektinės) paslaugos; 

23.10. perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos, 

taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo paslaugos; 

23.11. perkama maţos vertės pirkimų apklausos būdu; 

23.12. numatomos sudaryti sutarties vertė yra maţesnė kaip 15 000 eurų (be pridėtinės vertės 

mokesčio). 

IV. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 
24. Perkančioji organizacija, atlikdama supaprastintus viešuosius pirkimus (išskyrus maţos vertės 

pirkimus), techninę specifikaciją rengia vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnyje 

nustatytais reikalavimais. Perkančioji organizacija, atlikdama maţos vertės pirkimus, gali nesivadovauti 

Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnyje nustatytais reikalavimais, tačiau bet kuriuo atveju ji turi uţtikrinti 

Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nurodytų principų laikymąsi. 

V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO (SUSIPAŢINIMO SU 

ELEKTRONINIAIS PASIŪLYMAIS) PROCEDŪRA 

 
25. Visi gauti vokai su pasiūlymais, išskyrus elektroninėmis priemonėmis gauti pasiūlymai, yra 

registruojami. 

26. Ant gauto voko su pasiūlymu, išskyrus atvejus, kai pirkimą atlieka pirkimų organizatoriai, 

uţrašomas: 

26.1. konkrečiam pirkimui gauto voko eilės numeris; 

26.2. voko su pasiūlymu gavimo diena, valanda ir minutė. 

27. Vokai su pasiūlymais, kai pirkimą atlieka komisisja, atplėšiami komisijos posėdyje 

vykstančiame vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra 



vyksta pirkimo dokumentuose nurodytoje vietoje, nurodytą dieną, valandą ir minutę. Vokų su 

pasiūlymais atplėšimo procedūros diena ir valanda turi sutapti su pasiūlymų pateikimo termino pabaiga. 

Pradinis susipaţinimas su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais pagal šias taisykles yra 

prilyginamas vokų atplėšimui. 

28. Tuo atveju, kai prisijungimas prie elektroninių prietaisų nepavyksta dėl elektros tiekimo, 

interneto ryšio sutrikimų, kompiuterio gedimų ar kitų objektyvių aplinkybių, ir elektroninėmis 

priemonėmis pateiktas pasiūlymas lieka neatidarytas ar nespėjama paskelbti reikalaujamos informacijos, 

bandymas prisijungti yra fiksuojamas komisijos posėdţio protokole, o susipaţinimas su šiais pasiūlymais 

atidedamas iki problemos išsprendimo (jei problema yra ilgalaikė, posėdis gali būti atidėtas ir kitai 

dienai). Išsprendus problemą dėl prisijungimo prie elektroninių prietaisų, vokų su pasiūlymais atplėšimo 

posėdis tęsiamas. 

29. Vokus atplėšia vienas iš komisijos narių. 

30. Atplėšus voką, pasiūlymo paskutinio lapo antrojoje pusėje pasirašo posėdyje dalyvaujantys 

komisijos nariai. Ši nuostata netaikoma elektroninėmis priemonėmis gautiems pasiūlymams ar perkant 

maţos vertės pirkimus apklausos būdu. 

31. Vokų su pasiūlymais atplėšimo metu skelbiama: 

31.1. dalyvio pavadinimas; 

31.2. pasiūlyme nurodyta pirkimo, o jei pirkimas skaidomas į dalis, tai kiekvienos pirkimo dalies 

kaina; 

31.3. pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo uţtikrinimo dokumentas (jei reikalaujama); 

31.4. jei pirkimas atliekamas nenaudojant elektroninių priemonių – ar pateiktas pasiūlymas yra 

susiūtas, sunumeruotas ir paskutiniojo lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, 

išskyrus maţos vertės pirkimus; 

31.5. jei pirkimas atliekamas nenaudojant elektroninių priemonių – ar nurodytas įgalioto asmens 

vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius, išskyrus maţos vertės pirkimus. 

32. Jeigu Perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio 

pasiūlymo vertinimo kriterijų, vokai su pasiūlymais, išskyrus maţos vertės pirkimus, turi būti atplėšiami 

dviejuose komisijos posėdţiuose. Pirmame posėdyje atplėšiami tik tie vokai, kuriuose yra pateikti 

techniniai pasiūlymo duomenys ir kita informacija bei dokumentai, antrame posėdyje – vokai, kuriuose 

nurodytos kainos. Antras posėdis gali įvykti tik tada, kai Perkančioji organizacija patikrina, ar dalyvių 

kvalifikacija ir pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys atitinka pirkimo dokumentuose keliamus 

reikalavimus, ir pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus įvertina pasiūlymų techninius 

duomenis, o šių taisyklių nustatytais atvejais – ir dalyvių kvalifikaciją. Apie šio patikrinimo ir įvertinimo 

rezultatus Perkančioji organizacija privalo raštu pranešti visiems dalyviams, kartu nurodyti antro voko su 

pasiūlymais atplėšimo posėdţio laiką ir vietą. Jeigu Perkančioji organizacija, patikrinusi ir įvertinusi 

pirmame voke tiekėjo pateiktus duomenis, atmeta jo pasiūlymą, neatplėštas vokas su pasiūlyta kaina 

saugomas su kitais dalyvio pateiktais dokumentais Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje nustatyta 

tvarka. 



33. Vokų su pasiūlymais atplėšimo metu, kai pasiūlymų vertinimo kriterijus yra ekonomiškai 

naudingiausias pasiūlymas, skelbiama: 

33.1. atplėšiant vokus, kuriuose yra techniniai pasiūlymo duomenys: 

33.1.1. dalyvio pavadinimas; 

33.1.2. pagrindinės techninės pasiūlymo charakteristikos; 

33.1.3. ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo uţtikrinimo dokumentas (jei to reikalaujama); 

33.1.4. jei pirkimas atliekamas nenaudojant elektroninių priemonių – ar pateiktas pasiūlymas yra 

susiūtas, sunumeruotas ir paskutiniojo lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, 

išskyrus maţos vertės pirkimus; 

33.1.5. jei pirkimas atliekamas nenaudojant elektroninių priemonių – ar nurodytas įgalioto 

asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius, išskyrus maţos vertės pirkimus; 

33.2. atplėšiant vokus su pasiūlymais, kuriuose yra nurodytos kainos, skelbiamas dalyvio 

pavadinimas, pasiūlymo kaina, o jei pirkimas skaidomas į dalis, tai kiekvienos pirkimo dalies kaina. 

34. Tuo atveju, kai pasiūlymo kaina išreikšta skaičiais neatitinka kainos nurodytos ţodţiais, 

teisinga laikoma kaina, nurodyta ţodţiais. 

35. Vokų su pasiūlymais atplėšimo, pasiūlymų nagrinėjimo, palyginimo ir vertinimo procedūras 

komisija ir pirkimų organizatoriai atlieka pasiūlymus pateikusiems tiekėjams nedalyvaujant. 

VI. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PALYGINIMAS 

 
36. Perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali 

prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių 

pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų 

reikalavimus. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos 

apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme patebėtas 

aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdţio metu paskelbtos kainos. 

Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų 

dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Tuo atveju, jei Perkančioji organizacija derasi su visais 

pasiūlymus pateikusiais dalyviais dėl kainos ir pasiūlymo sąlygų, negalima keisti suderėto rezultato, 

uţfiksuoto derybų protokoluose ar po derybų pateiktuose galutiniuose pasiūlymuose. 

37. Perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu: 

37.1. pasiūlymą pateikęs dalyvis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių 

kvalifikacijos reikalavimų arba Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar 

neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją; 

37.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; 

37.3. dalyvis per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) 

nepaaiškina pasiūlymo; 

37.4. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų prieţaščių, buvo pasiūlytos per didelės, 

Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 



37.5. pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maţa ir Perkančiajai organizacijai 

pareikalavus dalyvis nepateikia tinkamų neįprastai maţos kainos pagrįstumo įrodymų. 

37.6. tiekėjas per jos nustatytą terminą, kaip nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio 10 

dalyje, nepatikslino, nepapildė ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų 

dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties, pasiūlymo 

galiojimo uţtikrinimą patvirtinančio dokumento; 

38. Perkančioji organizacija pasiūlymus vertina remdamiesi vienu iš šių kriterijų: 

38.1. ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, kai pirkimo sutartį sudaro su dalyviu, pateikusiu 

Perkančiajai organizacijai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus, susijusius su 

pirkimo objektu, - paprastai kokybės, kainos, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, 

aplinkosaugos, eksploatavimo išlaidų, veiksmingumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, 

pristatymo datos, pristatymo laiko arba uţbaigimo laiko kriterijai. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties 

įvykdymo kokybė priklauso nuo uţ pirkimo sutarties įvykdymą atsakingų darbuotojų kompetencijos, 

išrenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą taip pat gali būti vertinama darbuotojų kvalifikacija ir 

patirtis; 

38.2. maţiausios kainos; 

38.3. pagal Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytus su pirkimo objektu 

susijusius kriterijus, kurie negali nepagrįstai ir neobjektyviai riboti tiekėjų galimybių dalyvauti pirkime ar 

nesudaro išskirtinių sąlygų konkretiems tiekėjams, paţeidţiant Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 

dalyje nustatytus reikalavimus. 

39. Perkančioji organizacija suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, 

išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė yra maţesnė kaip 3 000 eurų (be pridėtinės 

vertės mokesčio), nedelsdama (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) raštu praneša apie priimtą sprendimą 

sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį arba sprendimą dėl leidimo dalyvauti dinaminėje pirkimo 

sistemoje, pateikia Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, 

kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką ir nurodo pasiūlymų eilę, laimėjusį 

pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą. Perkančioji organizacija taip pat turi nurodyti prieţastis, dėl kurių 

buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, pradėti pirkimą ar 

dinaminę pirkimų sistemą iš naujo. 

VII. PIRKIMŲ BŪDAI 

 
40. Supaprastintų pirkimų būdai: 

40.1. supaprastintas atviras konkursas; 

40.2. apklausa; 

40.3. maţos vertės pirkimų apklausa. 

41. Perkančioji organizacija supaprastintus viešuosius pirkimus gali atlikti taikydama dinaminę 

pirkimo sistemą ar elektroninį aukcioną, skelbti supaprastintą projekto konkursą, taip pat sudaryti 

preliminariąją sutartį. 



42. Pirkimas supaprastinto atviro konkurso būdu gali būti atliekamas visais atvejais. 

43. Pirkimas apklausos būdu gali būti atliekamas, kai tenkinamos abi šios sąlygos: 

43.1. neskelbiama apie supaprastintą pirkimą; 

43.2. pirkimas neatitinka maţos vertės pirkimų sąvokos. 

44. Prekės, paslaugos ir darbai perkami maţos vertės pirkimų apklausos būdu, kai pirkimas 

atitinka maţos vertės pirkimų sąvoką. 

45. Perkančioji organizacija apie supaprastintą viešąjį pirkimą gali neskelbti, esant bent vienai šių 

taisyklių 46-50 punktuose nurodytai sąlygai. 

46. Neskelbiant apie pirkimą gali būti perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kai: 

46.1. pirkimas, apie kurį buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų; 

46.2. atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų 

reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, o pirkimo 

sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, 

atitinkantys Perkančiosios organizacijos nustatytus kvalifikacijos reikalavimus; 

46.3. dėl įvykių, kurių Perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti 

reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindţiama ypatinga skuba, negali priklausyti 

nuo Perkančiosios organizacijos; 

46.4. atliekami maţos vertės prekių ir (ar) paslaugų pirkimai, o numatomos sudaryti pirkimo 

sutarties vertė yra maţesnė kaip 45 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio); 

46.5. atliekami maţos vertės darbų pirkimai, ir Perkančioji organizacija ţino tiekėjus, kurie 

vykdo su pirkimo objektu susijusią veiklą. Jei tiekėjai, kuriuos būtų galima apklausti, yra neţinomi, - apie 

maţos vertės darbų pirkimą skelbiama Viešųjų pirkimų įstatymo numatyta tvarka; 

46.6 dėl techninių prieţasčių, meninio kūrinio sukūrimo arba įsigijimo ar dėl objektyvių 

aplinkybių, patentų, kitų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus 

tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos 

alternatyvos; 

47. Neskelbiant apie pirkimą gali būti perkamos prekės ir paslaugos: 

47.1. kai perkančioji organizacija pagal ankstesnę sutartį iš tam tikro tiekėjo pirko prekių arba 

paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu poţiūriu derinant su jau turimomis 

prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia 

prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su 

ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes Perkančiajai organizacijai įsigijus skirtingų techninių charakteristikų 

prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių 

nuostolių. Jeigu papildomai perkamų prekių ar paslaugų kaina viršija 30 procentų ankstesnės pirkimų 

kainos, turi būti atliekama ekspertizė dėl papildomai perkamų prekių ar paslaugų techninių charakteristikų 

suderinamumo; 

47.2. prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas. 

48. Neskelbiant apie pirkimą taip pat gali būti perkamos prekės, kai: 



48.1. perkamos prekės gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studijų ar techninio tobulinimo 

tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengti mokslo ar tobulinimo išlaidų; 

48.2. prekių birţoje perkamos kotiruojamos prekės; 

48.3. perkami muziejų eksponatai, archyvų ir bibliotekų dokumentai, prenumeruojami laikraščiai 

ir ţurnalai; 

48.4. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų ar 

restruktūrizuojamų ūkio subjektų; 

48.5. prekės perkamos iš valstybės rezervo. 

49. Neskelbiant apie pirkimą taip pat gali būti perkamos paslaugos, kai: 

49.1. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis) 

bazėmis; 

49.2. perkamos pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų mokymo paslaugos; 

49.3. perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos, 

taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta 

tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugos; 

49.4. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos 

Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdţio (intelektinės) paslaugos; 

49.5. perkamos mokslo ir studijų institucijų veiklos išorinio vertinimo, mokslos, studijų 

programų, meninės veiklos, taip pat šių institucijų paraiškų, dokumentų, reikalingų leidimui vykdyti 

studijas ir su studijomis susijusią veiklą gauti, ekspertų vertinimo paslaugos. 

50. Neskelbiant apie pirkimą taip pat gali būti perkamos paslaugos ir darbai, kai: 

50.1. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų arba 

paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima uţbaigti sutarties vykdymo. Tokia 

pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o 

jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo 

sutarties vertės; 

50.2. perkant iš esamo tiekėjo naujas paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti pagal 

ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji sutartis buvo sudaryta skelbiant apie pirkimą ir kurį 

skelbiant buvo atsiţvelgta į tokių papildomų pirkimų vertę, galimybė pirkti papildomai buvo nurodyta 

pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tam pačiam projektui vykdyti. Papildomų pirkimų metu 

sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 metai skaičiuojant nuo pradinės pirkimo 

sutarties sudarymo momento. 

51. Perkančioji organizacija apie pradedamą bet kurį pirkimą, taip pat nustatytą laimėtoją ir 

ketinamą sudaryti bei sudarytą pirkimo sutartį nedelsdama, tačiau ne ankščiau negu skelbimas bus 

paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), informuoja savo 

tinklapyje bei leidinio „Valstybės ţinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ (maţos vertės pirkimų atveju 

– tik savo interneto tinklapyje) nurodydama: 

51.1. apie pradedamą pirkimą – pirkimo objektą, pirkimo būdą ir jo pasirinkimo prieţastis; 



51.2. apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį – pirkimo objektą, numatomą 

pirkimo sutarties kainą, laimėjusio dalyvio pavadinimą, jo pasirinkimo prieţastis ir, jeigu ţinoma, 

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

51.3. apie sudarytą pirkimo sutartį – pirkimo objektą, pirkimo sutarties kainą, laimėjusio dalyvio 

pavadinimą ir, jeigu ţinoma, pirkimo įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, 

subtiekėjus ar subteikėjus. 

52. Atlikdama supaprastintą neskelbiamą pirkimą ir priėmusi sprendimą sudaryti sutartį, 

Perkančioji organizacija Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka gali paskelbti informacinį pranešimą, 

o kai atliekamas šio įstatymo 2 priedėlio B paslaugų sąraše nurodytų paslaugų pirkimas ir kai pirkimo 

vertė yra ne maţesnė, negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, – pranešimą dėl savanoriško ex ante 

skaidrumo. 

VIII. SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS 

 
53. Supaprastintas atviras konkursas vykdomas šiais etapais: 

53.1. skelbiama apie pirkimą (Sk-1 tipinė forma). Perkančioji organizacija skelbimuose esančios 

informacijos vėliau papildomai gali neteikti; 

53.2. kartu su skelbimu apie supaprastintą pirkimą skelbiami pirkimo dokumentai; 

53.3. priimami ir registruojami vokai su pasiūlymais, išskyrus Centrinės viešųjų pirkimų 

informacinės sistemos priemonėmis gautus elektroninius pasiūlymus; 

53.4. atliekama vokų su pasiūlymais atplėšimo (susipaţinimo su elektroniniais pasiūlymais) 

procedūra; 

53.5. komisija priima sprendimą dėl kiekvieno dalyvio kvalifikacijos duomenų ir kiekvienam iš 

jų nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, 

pagrįsdama priimtus sprendimus (jei tikrinama dalyvių kvalifikacija); 

53.6. komisija priima sprendimą dėl kiekvieno neatmesto pasiūlymo atitikties pirkimo dokumentų 

reikalavimams; 

53.7. komisija nustato pasiūlymų eilę (-es) ir laimėjusį (-ius) pasiūlymą (-us); 

53.8. komisija priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį (-is); 

53.9. suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė yra 

maţesnė kaip 3 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) 

raštu praneša apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, pateikiama Viešųjų 

pirkimų įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta 

pirkimo procedūros metu, santrauka ir nurodoma nustatyta pasiūlymų eilė, laimėjęs pasiūlymas, tikslus 

atidėjimo terminas. 

53.10. sudaroma pirkimo sutartis. 

54. Perkančioji organizacija privalo paskelbti apie kiekvieną pirkimą, atliekamą supaprastinto 

atviro konkurso būdu. Skelbimus apie supaprastintus pirkimus (Sk - 1 forma) Perkančioji organizacija 

privalo pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai. 



55. Perkančioji organizacija, skelbdama apie supaprastintą pirkimą, privalo nustatyti pakankamą 

pasiūlymų pateikimo terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo apie pirkimą 

paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje dienos. 

56. Pirkimo dokumentuose turi būti: 

56.1. tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, tarp jų reikalavimai atskiriems bendrą pasiūlymą 

pateikiantiems tiekėjams, jei bus tikrinama tiekėjų kvalifikacija; 

56.2. tiekėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašas ir informacija, kad Viešųjų pirkimų 

įstatymo 32 straipsnio 8 dalyje nurodytu atveju turi būti pateikiama pirkimo dokumentuose nurodytų 

minimalių kvalifikacinių reikalavimū atitikties deklaracija, jei bus tikrinama tiekėjų kvalifikacija; 

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

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

56.4. techninė specifikacija; 

56.5. pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos; 

56.6. Perkančiosios organizacijos siūlomos šalims pasirašyti pirkimo sutarties sąlygos pagal šio 

įstatymo 18 straipsnio 6 dalies reikalavimus, taip pat sutarties projektas, jeigu jis yra parengtas; 

56.7. pasiūlymų galiojimo uţtikrinimo, jei reikalaujamas, ir pirkimo sutarties įvykdymo 

uţtikrinimo reikalavimai; 

56.8. pasiūlymų pateikimo terminas, vieta ir būdas, įskaitant informaciją, ar pasiūlymas 

pateikiamas elektroninėmis priemonėmis. Elektroninėmis priemonėmis teikiami pasiūlymai privalo būti 

pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus; 

56.9. informacija apie atidėjimo termino taikymą, ginčų nagrinėjimo tvarką; 

56.10. energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus ir (ar) kriterijus 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka; 

56.11. reikalavimas, kad dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar 

subteikėjus jis ketina pasitelkti, ir gali būti reikalaujama, kad dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai 

pirkimo daliai jis ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus. Toks nurodymas nekeičia 

pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. 

57. Pirkimo dokumentuose gali būti: 

57.1. pasiūlymų rengimo reikalavimai; 

57.2. informacija, ar leidţiama pateikti alternatyvius pasiūlymus, šių pasiūlymų reikalavimai; 

57.3. informacija, ar leidţiama pateikti pasiūlymus parduoti tik dalį prekių, darbų ar paslaugų, 

šios dalies (dalių) apibūdinimas. Jeigu pirkimo dokumentuose nenurodyta, kelioms pirkimo objekto 

dalims tas pats tiekėjas gali teikti pasiūlymus, laikoma, kad tas pats tiekėjas gali teikti pasiūlymus visoms 

pirkimo dalims; 

57.4. informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina. Į kainą 

turi būti įskaityti visi mokesčiai. 

57.5. būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų, taip pat būdai, kuriais 

Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus; 



57.6. data, iki kada turi galioti pasiūlymas, arba laikotarpis, kurį turi galioti pasiūlymas; 

57.7. vokų su pasiūlymais atplėšimo arba susipaţinimo su elektroniniais pasiūlymais vieta, data, 

valanda ir minutė; 

57.8. vokų su pasiūlymais atplėšimo arba susipaţinimo su elektroniniais pasiūlymais ir pasiūlymų 

nagrinėjimo procedūros; 

57.9. informacija, kad pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose 

kainos nurodytos uţsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos centrinio banko 

skelbiamą orientacinį euro ir uţsienio valiutų santykį, o tai atvejais, kai orientacinio euro ir uţsienio 

valiutų santykio Europos centrinis bankas neskelbia, - pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą 

orientacinį euro ir uţsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną; 

57.10. Perkančiosios organizacijos darbuotojų arba 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, adresai, telefonų ir faksų numeriai; 

57.11. kiti Viešųjų pirkimų tarnybos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus viešuosius pirkimus 

reglamentuojančius teisės aktus nustatyti reikalavimai; 

57.12. informacija apie numatomą skelbti pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo. 

58. Nepaţeisdama viešųjų pirkimų principų komisija turi teisę derėtis dėl pasiūlymų kainos, 

siūlomų prekių, paslaugų ir visų kitų pasiūlymų sąlygų (kai taikomas maţiausios kainos pasiūlymų 

vertinimo kriterijus) su dalyviais, kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (kai 

tikrinama kvalifikacija) ir kurių pasiūlymai atitinka keliamus reikalavimus. Derybos turi būti 

protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir dalyvio, su kuriuo buvo derėtasi, 

įgaliotas atstovas. Derybų galutiniai pasiūlymai yra laikomi tiekėjų (arba įgalioto atstovo) pateikti 

pasiūlymai, įvertinus derybų protokoluose uţfiksuotus derybų rezultatus. 

IX. APKLAUSA 

 
59. Perkant apklausos būdu tiekėjai (-as) savo pasiūlymus privalo pateikti raštu. Vykdant 

supaprastintą pirkimą apklausos būdu, kreipiamasi į vieną ar kelis tiekėjus, prašant pateikti pasiūlymus 

pagal Perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. Kai apklausa vykdoma po supaprastinto atviro 

ar supaprastintų skelbiamų derybų, atmetus visus pasiūlymus, į tiekėjus, atitinkančius minimalius 

kvalifikacijos reikalavimus, kreipiamasi pateikti patvirtinimą apie sutikimą dalyvauti pirkime. 

60. Pirkimus apklausos būdu atlieka komisija. 

61. Apklausa atliekama šiais etapais; 

61.1. Perkančioji organizacija raštu tiekėjų prašo pateikti pasiūlymus; 

61.2. priimami ir registruojami vokai su pasiūlymais, išskyrus Centrinės viešųjų pirkimų 

informacinės sistemos priemonėmis gautus elektroninius pasiūlymus; 

61.3. atliekama vokų su pasiūlymais atplėšimo (susipaţinimo su elektroniniais pasiūlymais) 

procedūra; 



61.4. komisija priima sprendimą dėl kiekvieno dalyvio kvalifikacijos duomenų ir kiekvienam iš 

jų nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, 

pagrįsdama priimtus sprendimus (jei tikrinama dalyvių kvalifikacija); 

61.5. komisija priima sprendimą dėl kiekvieno neatmesto pasiūlymo atitikties pirkimo dokumentų 

reikalavimus; 

61.6. komisija nustato pasiūlymų eilę (-es) ir laimėjusį (-ius) pasiūlymą (-us); 

61.7. komisija priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį(-is); 

61.8. suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė yra 

maţesnė kaip 3 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) 

raštu praneša apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, pateikiama Viešųjų 

pirkimų įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta 

pirkimo procedūros metu, santrauka ir nurodoma nustatyta pasiūlymų eilė, laimėjęs pasiūlymas, tikslus 

atidėjimo terminas. 

61.9. sudaroma pirkimo sutartis. 

62. Perkančioji organizacija kviečia ne maţiau kaip 3 jos pasirinktus tiekėjus pateikti pasiūlymus. 

63. Kviesti vieną tiekėją pateikti pasiūlymą galima, jeigu: 

63.1. dėl to paties objekto supaprastintame atvirame konkurse nebuvo gauta pasiūlymų; 

63.2. dėl techninių prieţasčių, meninio kūrinio sukūrimo arba įsigijimo ar dėl objektyvių 

aplinkybių, patentų, kitų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus 

tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos 

alternatyvos; 

63.3. dėl įvykių, kurių Perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti 

reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindţiama ypatinga skuba, negali priklausyti 

nuo Perkančiosios organizacijos; 

63.4. Perkančioji organizacija pagal ankstesnę sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių arba 

paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu poţiūriu derinant su jau turimomis 

prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, nesikeičia prekių ar 

paslaugų kainos ir kitos sąlygos. Tokia papildomų pirkimų bendra vertė neturi viršyti 30 procentų 

pradinės sutarties vertės; 

63.5. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikalingi papildomi darbai 

arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima uţbaigti sutarties 

vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė 

pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų 

pradinės pirkimo sutarties vertės; 

63.6. prenumeruojami laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir ţurnalai; 

63.7. perkamos svečių maitinimo paslaugos; 

63.8. perkami meno kūriniai, dovanos ir suvenyrai; 



63.9. numatomos sudaryti sutarties vertė yra maţesnė kaip 10 000 eurų (be pridėtinės vertės 

mokesčio). 

64. Pirkimo dokumentuose privalo būti šių taisyklių 56 punkte nurodyta informacija ir gali būti 

pateikta tik ta šių taisyklių 57 punkte nurodyta kita informacija, kuri reikalinga pirkimui atlikti. 

Elektroninėmis priemonėmis teikiamus pasiūlymus privaloma reikalauti pasirašyti saugiu elektroniniu 

parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus. 

65. Apklausos pasiūlymų pateikimo terminas neturi paţeisti protingumo principų. 

66. Nepaţeisdama viešųjų pirkimų principų komisija turi teisę derėtis dėl pasiūlymų kainos, 

siūlomų prekių, paslaugų ir visų kitų pasiūlymų sąlygų (kai taikomas maţiausios kainos pasiūlymų 

vertinimo kriterijus) su dalyviais, kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (kai 

tikrinama kvalifikacija) ir kurių pasiūlymai atitinka keliamus reikalavimus. Derybos turi būti 

protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir dalyvio, su kuriuo buvo derėtasi, 

įgaliotas atstovas. Derybų galutiniai pasiūlymai yra laikomi tiekėjų (arba įgalioto atstovo) pateikti 

pasiūlymai, įvertinus derybų protokoluose uţfiksuotus derybų rezultatus. 

X. MAŢOS VERTĖS PIRKIMŲ APKLAUSA 

 
67. Maţos vertės pirkimų apklausa atliekama raštu arba ţodţiu. Tame pačiame pirkime tiekėjai 

apklausiami ta pačia forma. 

68. Maţos vertės pirkimų apklausa raštu gali būti atliekama visais atvejais. Maţos vertės pirkimų 

apklausa ţodţiu gali būti atliekama jei: 

68.1. numatomos sutarties vertė yra maţesnė kaip 3 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio); 

68.2. perkama esant ypatingoms aplinkybėms: avarijai, stichinei nelaimei, epidemijai ir kitokiam 

nenugalimos jėgos poveikiui, kai dėl skubos netikslinga gauti pasiūlymų raštu; 

68.3. jei pirkimą atlieka Pirkimo organizatorius ir tiekėją pasirenka bei pasiūlymo turinį suţino 

pagal internete skelbiamus duomenis, kainynus ir pan., pildant Tiekėjų apklausos paţymą, tiekėjų 

apklausos formoje nurodoma „Raštu“, langelyje „Adresas“ įrašoma nuoroda į tiekėjo interneto tinklalapį, 

o langeliai „Tel./Faks.“ ir „Atsakingas asmuo“ nepildomi. Atliktos pirkimo procedūros, prieš sudarant 

rašytinę ar ţodinę sutartį su viešojo pirkimo laimėtoju, yra aprašomos Tiekėjų apklausos paţymoje (1 

priedas), o Tiekėjų apklausos paţyma suderinama su Perkančiosios organizacijos vadovu ar jo įgaliotu 

asmeniu. Pirkimo procedūros tiekėjų apklausos paţymoje gali būti neaprašomos tuo atveju, kai pirkimas 

tiekėjų apklausos būdu buvo vykdytas tiekėjus apklausiant ţodţiu arba įsigyjant prekes ar paslaugas 

tiekėjų pardavimo vietoje arba kai prekių ar paslaugų pirkimas atliekamas iš tiekėjo, su kuriuo yra 

sudaryta preliminarioji sutartis, ir kai atskiros pagrindinės sutarties su PVM suma yra maţesnė kaip 300 

(trys šimtai) eurų arba kreipiantis į vieną tiekėją taisyklių 71 punkte nustatytais atvejais. Šiuo atveju 

pirkimas dokumentuojamas tiek, kiek to reikalauja buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojantys 

teisės aktai – tai yra, PVM sąskaitoje-faktūroje ar kitame buhalterinės apskaitos dokumente. 

69. Maţos vertės pirkimų apklausa atliekama šiais etapais: 



69.1. pirkimų organizatoriai atlieka tiekėjų apklausą arba paskelbia skelbimą apie supaprastintą 

maţos vertės pirkimą (Sk-6 tipinė forma); 

69.2. nustatoma pasiūlynų eilė (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas 

tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas dalyvis) ir laimėjęs pasiūlymas, priimamas sprendimas 

sudaryti pirkimo sutartį. Pirkimų organizatoriai šiuos sprendimus įformina maţos vertės pirkimų apklauos 

paţymoje (1 priedas), kurią patvirtina parašais. Maţos vertės pirkimų apklausos paţyma (1 priedas) yra 

pavyzdinė, todėl joje gali būti pateikiama daugiau ar maţiau informacijos, taip pat joje gali būti daugiau 

sprendimų; 

69.3. suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė yra 

maţesnė kaip 3 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) 

raštu praneša apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, pateikiama Viešųjų 

pirkimų įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta 

pirkimo procedūros metu, santrauka ir nurodoma nustatyta pasiūlymų eilė, laimėjęs pasiūlymas, tikslus 

atidėjimo terminas. 

69.4. sudaroma pirkimo sutartis. 

70. Perkančioji organizacija kviečia ne maţiau kaip 3 jos pasirinktus tiekėjus pateikti pasiūlymus. 

71. Kviesti vieną tiekėją pateikti pasiūlymą galima, jei: 

71.1. dėl techninių prieţaščių, meninio kūrinio sukūrimo arba įsigijimo ar dėl objektyvių 

aplinkybių, patentų, kitų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus 

tiekėjas gali pateikti reikalingas prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos 

alternatyvos; 

71.2. dėl įvykių, kurių Perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti 

reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kurioms grindţiama ypatinga skuba, negali priklausyti 

nuo Perkančiosios organizacijos; 

71.3. Perkančioji organizacija pagal ankstesnę sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių arba 

paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu poţiūriu derinant su jau turimomis 

prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, nesikeičia prekių ar 

paslaugų kainos ir kitos sąlygos. Tokių papildomų pirkimų bendra vertė neturi viršyti 30 procentų 

pradinės pirkimo sutarties vertės; 

71.4. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikalingi papildomi darbai 

arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima uţbaigti sutarties 

vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė 

pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų 

pradinės pirkimo sutarties vertės; 

71.5. prenumeruojami laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir ţurnalai; 

71.6. perkamos svečių maitinimo paslaugos; 

71.7. perkami meno kūriniai, dovanos ir suvenyrai; 



71.8. numatomos sudaryti sutarties vertė yra maţesnė kaip 8 500 eurų (be pridėtinės vertės 

mokesčio); 

71.9. pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio nuostatomis, o 

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje yra pasiskelbę maţiau negu 3 Viešųjų pirkimų 

įstatymo 91 straipsnyje nurodyti tiekėjai, kurie gamina perkamas prekes, teikia perkamas paslaugas ar 

atlieka perkamus darbus. Šiuo atveju teikti pasiūlymus kviečiami visi Viešųjų pirkimų įstatymo 91 

straipsnyje nurodyti tiekėjai, kurie gamina perkamas prekes, teikia perkamas paslaugas ar atlieka 

perkamus darbus; 

71.10. perkamos švietimo ir mokymo paslaugos. 

72. Pirkimo dokumentuose gali būti pateikta tik ta šių taisyklių 56, 57 punktuose nurodyta 

informacija, kuri reikalinga pirkimui atlikti. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad elektroninėmis 

priemonėmis teikiami pasiūlymai būtų pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų 

reikalavimus. 

73. Perkančioji organizacija, skelbdama apie supaprastintą pirkimą, privalo nustatyti pakankamą 

paraiškų ar pasiūlymų pateikimo terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo 

apie pirkimą paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje dienos. Jei apie pirkimą 

neskelbiama, maţos vertės pirkimų apklausos siūlymų pateikimo terminas neturi paţeisti protingumo 

principų. 

74. Nepaţeisdami viešųjų pirkimų principų komisija ir pirkimų organizatoriai turi teisę derėtis su 

dalyviais dėl pasiūlymų kainos, siūlomų prekių, paslaugų ar darbų charakteristikų ir visų kitų pasiūlymų 

sąlygų. Derybos turi būti protokoluojamos, išskyrus atvejus, kai maţos vertės pirkimų apklausa atliekama 

ţodţiu. Jei derybos vykdomos ţodţiu, pasiūlymų eilė pranešama ţodţiu. Derybų protokolą pasirašo 

komisijos pirmininkas arba pirkimų organizatorius ir dalyvio, su kuriuo buvo derėtasi, įgaliotas atstovas. 

XI. KITOS PRIKIMO PROCEDŪROS 

 
75. Perkančioji organizacija pirkimams atlikti gali taikyti dinaminę pirkimo sistemą pagal 

Viešųjų pirkimų įstatymo 64 straipsnio 1-4, 6-10 dalių nuostatas. Prieš pakviesdamas tiekėjus pateikti 

pasiūlymą dėl konkretaus pirkimo Perkančioji organizacija skelbia supaprastintą skelbimą apie pirkimą 

dinaminėje sistemoje ir kviečia visus suinteresuotus tiekėjus per Perkančiosios organizacijos nustatytą 

terminą pateikti orientacinį pasiūlymą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 64 straipsnio 4 dalies nuostatas. 

Perkančioji organizacija negali tęsti pirkimo procedūrų, kol ji nėra uţbaigusi visų iki nustatyto termino 

pabaigos gautų orientacinių pasiūlymų vertinimo. 

76. Perkančioji organizacija gali taikyti elektroninius aukcionus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 

65 straipsnio 2-9 dalių nuostatas. Elektroninis aukcionas vykdomas tik Centrinės viešųjų pirkimų 

informacinės sistemos priemonėmis arba kitomis elektroninėmis priemonėmis, jeigu jos atitinka Viešųjų 

pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatytus reikalavimus. 



XII. PIRKIMO SUTARTIS 

 

77. Pirkimo sutarties sudarymo ir jos turinio reikalavimus nustato Viešųjų pirkimų įstatymo 18 

straipsnis. Atlikdama maţos vertės pirkimus Perkančioji organizacija neprivalo vadovautis Viešųjų 

pirkimų įstatymo 18 straipsnio 1, 2 ir 6 dalių reikalavimais. 

78. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 

pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų paţeisti viešųjų pirkimų principai ir tikslas ir kai dėl 

tokių pirkimo sutarties sąlygų pakeitimų yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų 

tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė yra maţesnė 

kaip 3 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus maţos vertės 

pirkimą. 

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

terminas. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai: 

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

suinteresuotų kandidatų; 

79.2. pirkimo sutartis sudaroma dinaminės pirkimo sistemos pagrindu arba Perkančioji 

organizacija pirkimo sutartį sudaro preliminariosios sutarties pagrindu;  

79.3. pirkimo sutarties vertė maţesnė kaip 3 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) arba kai 

pirkimo sutartis sudaroma atliekant maţos vertės pirkimą. 

80. Perkančiajai organizacijai gavus tiekėjo pretenziją, pirkimo, dėl kurio gauta ši pretenzija, 

procedūra nuo jos gavimo momento be atskiro pirkimų komisijos ar pirkimų organizatoriaus sprendimo 

sustoja. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo 

rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, 

suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos. 

81. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti 

pirkimo sutarties, kol nesibaigė atidėjimo terminas ar Viešųjų pirkimų įstatymo 94¹ straupsnio 2 dalyje, 

95¹ straipsnio 3 dalies 3 punkte ir 95¹ straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodyti terminai ir kol Perkančioji 

organizacija negavo teismo pranešimo apie: 

81.1. motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį; 

81.2. motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones 

atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo; 

81.3. teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių. 

82. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma ţodţiu, kai atliekami supaprastinti pirkimai, kurių 

sutarties vertė yra maţesnė kaip 3 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio). 

83. Pirkimo sutartis vykdoma ir nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu 

kodeksu. 

84. Perkančioji organizacija gali sudaryti preliminariąją sutartį, atitinkančią Viešųjų pirkimų 

įstatymo 63 straipsnio nuostatas. 



85. Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo 

sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus tą informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba 

teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip 

per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje sistemoje. Šis reikalavimas netaikomas pirkimams, kai pirkimo sutartis sudaroma 

ţodţiu, taip pat laimėjusio dalyvio pasiūlymo ar pirkimo sutarties dalims, kai nėra techninių galimybių 

tokiu būdu paskelbtos informacijos atkurti ar perskaityti. Tokiu atveju Perkančioji organizacija turi 

sudaryti galimybę susipaţinti su nepaskelbtomis laimėjusio dalyvio pasiūlymo ar pirkimo sutarties 

dalimis. 

XIII. PRELIMINARIOJI SUTARTIS 

 
86. Perkančioji organizacija, atlikusi supaprastintą pirkimą, gali sudaryti preliminarią sutartį. 

Preliminariosios sutarties pagrindu ji gali sudaryti vieną ar kelias pirkimo sutartis (toliau šiame skyriuje – 

pagrindinė sutartis). Tiek sudarydama preliminariąją sutartį, tiek jos pagrindu pagrindinę sutartį, 

Perkančioji organizacija vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymų ir šiomis Taisyklėmis. 

87. Preliminarioji sutartis gali būti sudaroma tik raštu, ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui. 

Preliminarios sutarties pagrindu sudaroma pagrindinė sutartis, atliekant prekių ir paslaugų pirkimus, kurių 

pirkimo sutarties vertė yra maţesnė kaip 3 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) būti sudaroma 

ţodţiu. Tuo atveju, pagrindinė sutartis sudaroma ţodţiu, Taisyklių 89-94 punktuose nustatytas 

bendravimas su tiekėjais gali būti vykdomas ţodţiu. 

88. Preliminariąja sutartimi šalys susitaria nustatyti sąlygas, taikomas preliminariosios sutarties 

pagrindu sudaromai pagrindinei pirkimo sutarčiai. Preliminariojoje sutartyje turi būti nustatytos esminės 

pagrindinės sutarties sąlygos: pirkimo sutarties objektas, kaina ir kiekiai ar apimtys ar kainos, kiekių ar 

apimčių nustatymo sąlygos, kitos sąlygos. Sudarant pagrindinę sutartį šalys negali keisti esminių 

preliminariosios sutarties sąlygų. Perkančioji organizacija gali priimti sprendimą preliminariojoje 

sutartyje nustatyti ne tik esmines, bet ir visas jos pagrindu sudaromos pagrindinės pirkimo sutarties 

sąlygas. 

89. Perkančioji organizacija gali sudaryti preliminariąją sutartį su vienu arba su keliais tiekėjais. 

Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaroma su keliais tiekėjais, jų turi būti ne maţiau kaip trys, 

jeigu yra trys ir daugiau nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkančių ir priimtinus pasiūlymus 

pateikusių tiekėjų. Pagrindinė sutartis sudaroma tik su tais tiekėjais, su kuriais buvo sudaryta 

preliminarioji sutartis. 

90. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su vienu tiekėju ir joje buvo nustatytos visos 

pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos, pagrindinė pirkimo sutartis sudaroma pagal preliminariojoje 

sutartyje nustatytas sąlygas, kreipiantis į tiekėją raštu dėl pagrindinės pirkimo sutarties sudarymo. 

91. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su vienu tiekėju ir joje buvo nustatytos 

esminės, bet ne visos pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos, perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėją 



raštu, prašydama papildyti pasiūlymą iki nustatyto termino ir nutodo, kad papildymas negali keisti 

pasiūlymo esmės. 

92. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su keliais tiekėjais ir joje buvo nustatytos 

pagrindinės sutarties sąlygos, pagrindinė sutartis gali būti sudaroma neatnaujinant tiekėjų varţymosi. 

Preliminariojoje sutartyje nustatomos tiekėjo pasirinkimo sudaryti pagrindinę sutartį aplinkybės. 

Paprastai, tačiau ne visais atvejais, taikomas eiliškumo principas: perkančioji organizacija pirmiausia 

raštu kreipiasi į tiekėją, kurį laiko geriausiu, siūlydama sudaryti preliminariosios sutarties pagrindu 

pagrindinę pirkimo sutartį. Šiam tiekėjui atsisakius sudaryti pagrindinę sutartį arba paaiškėjus, kad jis 

negalės tinkamai įvykdyti pagrindinės sutarties, perkančioji organizacija raštu kreipiasi į kitą tiekėją, iš 

likusių tiekėjų laikomą geriausiu, siūlydama sudaryti pagrindinę sutartį, ir t.t., kol pasirenkamas tiekėjas, 

su kuriuo bus sudaroma pagrindinė sutartis. 

93. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su keliais tiekėjais, pagrindinė sutartis gali 

būti sudaroma atnaujinant tiekėjų varţymąsi tokiomis pačiomis, kokios nustatytos preliminariojoje 

sutartyje, arba patikslintomis, o jeigu būtina, kitomis nei preliminariojoje sutartyje nustatytomis 

sąlygomis šių Taisyklių 94 punkte nurodyta tvarka. 

94. Atnaujindama tiekėjų varţymąsi, perkančioji organizacija: 

94.1. raštu kreipiasi į visus tiekėjus, su kuriais sudaryta preliminarioji sutartis, ir prašo iki 

nustatyto termino raštu pateikti pasiūlymus. Kiekvieno pirkimo atveju, atsiţvelgiant į pirkimo objekto 

sudėtingumą ir kitas svarbias aplinkybes, nustato pakankamą terminą pasiūlymams pateikti; 

94.2. išrenka geriausią pasiūlymą pateikusį tiekėją, vadovaudamasi preliminariojoje sutartyje 

nustatytais pasiūlymų vertinimo kriterijais, ir su šį pasiūlymą pateikusiu tiekėju sudaro pagrindinę sutartį. 

95. Pagrindinė sutartis preliminariosios sutarties pagrindu gali būti sudaroma iš karto, kai tiekėjas 

yra raštu (išskyrus pagrindinę sutartį, sudaromą ţodţiu) informuojamas, kad jo pasiūlymas pripaţintas 

laimėjusiu ir jis atrinktas sudaryti pagrindinę sutartį. 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
96. Pirkimo metu kylančius ginčus reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymo V skyrius. 

Motyvuotą sprendimą dėl pretenzijos priima arba pirkimų organizatoriai priklausomai nuo to, kas atlieka 

konkretaus supaprastinto pirkimo procedūras. 

97. Perkančioji organizacija, komisija, jos nariai, pirkimų organizatoriai, ekspertai negali 

tretiesiems asmenims atskleisti Perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios 

konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir 

konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos 

sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija. Dalyvių reikalavimu Perkančioji 

organizacija turi juos supaţindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai 

nurodė kaip konfidencialą. 

98. Susipaţinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir 

palyginimu, gali tiktai komisijos nariai, pirkimų organizatoriai ir ekspertai, Viešųjų pirkimų tarnybos 



atstovai, Perkančiosios organizacijos direktorius, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, turinčios 

tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 

įgalioti Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą administruojantys viešieji juridiniai 

asmenys. 

99. Įvykdytos pirkmų sutartys, paraiškos, pasiūlymai, pirkimo dokumentai, pasiūlymai, 

pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo dokumentai, pranešimai tiekėjams, kiti su supaprastintais pirkimais 

susiję dokumentai, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, saugomi Lietuvos Respublikos 

dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka, tačiau ne maţiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos. 

100. Perkančiosios organizacijos komisijos pirmininkas, komisijos nariai, pirkimų organizatoriai 

ir ekspertai, paţeidę šias taisykles, atsako įstatymų nustatyta tvarka. 

 



Baisogalos pirminės sveikatos prieţiūros centro 

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 

1 priedas 

 

TIEKĖJŲ ATRANKOS PAŢYMA 

Pirkimo objekto pavadinimas ir trumpas aprašymas: 

Pirkimų organizatorius: 

 

Pirkimas suderintas: 

 

 

 

 

Tiekėjai apklausti ţodţiu arba raštu. 

 

Apklausti tiekėjai: 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Adresas, telefonas, faksas ir pan. 

Siūlymą pateikusio asmens pareigos, vardas, 

pavardė 

1.    

2.    

3.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiekėjų siūlymai: 



Eil. 

Nr. 
Tiekėjo pavadinimas Siūlymo data 

Siūlymo charakteristikos 

(nurodyti konkrečias charakteristikas) 

  

1.  

 

  

2.    

3.    

 

1.NUSTATAU pasiūlymų eilę: 

Eil. Nr. Dalyvis Pasiūlymo kaina (Eur) Pastabos 

    

    

    

 

2. NUSTATAU, kad laimėjo dalyvio.....................................................................................................pasiūlymas. 

 

Jeigu įvertinti maţiau nei 3 tiekėjų siūlymai, to prieţastys:  

 

Paţymą parengė pirkimų organizatorius: 

________________________ __________________ ___________ 

   

SPRENDIMĄ TVIRTINU: 

Direktorė __________________ ___________ 

 



Baisogalos pirminės sveikatos prieţiūros centro 

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 

2 priedas 

 

BAISOGALOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŢIŪROS CENTRAS  

 

Leidţiu atlikti pirkimą 

Baisogalos PSPC direktorius 

__________________________ 

2000-00-00 

 

PIRKIMO PARAIŠKA – UŢDUOTIS 

2000-00-00 

Pirkimo iniciatorius  

Pirkimo objekto pavadinimas  

Pirkimo objekto kodas (kategorija)  

Trumpas pirkimo aprašymas  

Prekių kiekis, paslaugų ar darbų apimtys (techninė 

specifikacija) 
 

Planuojama maksimali sutarties vertė, lėšų šaltinis  

Prekių pristatymo ar paslaugų, darbų atlikimo vieta  

Prekių pristatymo ar paslaugų, darbų atlikimo terminas  

Minimalūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai  

Pasiūlymų vertinimo kriterijai: maţiausios kainos ar 

ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo (kai siūloma 

vertinti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 

kriterijumi – ekonominio naudingumo vertinimo 

kriterijai ir parametrai, jų lyginamieji svoriai ir 

vertinimo tvarka) 

 

Numatomas pirkimo būdas (Taisyklių punktas (papunktis), 

kuriuo vadovaujantis atliekamas pirkimas) 
 

Pirkimą siūloma vykdyti naudojantis viešosios įstaigos 

CPO LT, atliekančios centrinės perkančiosios 

organizacijos funkcijas, elektroniniu katalogu CPO.lt™ 

(jei ne – nurodomi tokio sprendimo motyvai). 

 

 
Pirkimą pavesti vykdyti  

 

Uţduotį parengė:  

 

Paraiška – uţduotis pirkimui suderinta: 

 

Buhalterė Jadvyga Preimantienė 

________________ 

(parašas) 

 

 



PATVIRTINTA 

Baisogalos pirminės sveikatos  

prieţiūros centro direktoriaus 

2015-01-15 įsakymu Nr. V-1 

 

BAISOGALOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŢIŪROS CENTRO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šis Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas nustato Baisogalos pirminės sveikatos 

prieţiūros centro  (toliau tekste – Centras) nuolatinės Viešųjų pirkimų komisijos (toliau – Komisija) funkcijas, 

teises, pareigas ir atsakomybę, taip pat Komisijos darbo organizavimo tvarką. 

II. VEIKLOS TEISINIS PAGRINDAS 

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi LR Viešųjų pirkimų įstatymu, jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais įstatymais, 

Komisijos darbo reglamentu taip pat Centro vadovo įsakymais ar šiais įsakymais patvirtintais vidaus tvarkomaisiais 

dokumentais. 

III. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

3. Komisiją sudaro ne maţiau kaip 3 Komisijos nariai, įskaitant Komisijos pirmininką. Komisija 

veikia Centro vardu. 

4. Komisijos posėdis yra laikomas teisėtu, o jos metu priimti sprendimai galiojančiais, jei posėdyje 

dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių. 

5. Komisijos posėdţiams vadovauja Komisijos pirmininkas. 

6. Komisijos posėdţius Komisijos pirmininko pavedimu organizuoja, juos techniškai aptarnauja ir 

protokoluoja vienas iš Komisijos narių – Komisijos posėdţių sekretorius. 

7. Komisijos posedţio sekretorius supaţindina Komisijos narius su darbotvarke ir/ar parengtais 

sprendimų projektais. Pasiūlymus dėl Komisijos posėdţio darbotvarkės papildymo ir/ar pakeitimo gali pateikti 

bet kuris sudarytos Komisjos narys. 

8. Komisijos posėdţio darbotvarkė dėl svarbių prieţaščių gali būti keičiama Komisjos posėdţio 

metu, jei uţ tai balsuoja dauguma Komisijos posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių. 

9. Komisija sprendimus priima posėdţiuose paprasta balsų dauguma atviru vardiniu balsavimu. Jei 

balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas. Sprendimą, uţ kurį Komisijai siūloma balsuoti, 

teikia Komisijos pirmininkas. 



10. Centras turi teisę į Komisijos posėdţius kviesti ekspertus. Ekspertai Komisijos darbe gali 

dalyvauti prieš tai pasirašę nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasiţadėjimą. Priimant sprendimus 

ekspertai nebalsuoja. 

11. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo visi Komisijos posėdyje dalyvavę 

Komisijos nariai. Protokole nurodomi Komisijos sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai bei nurodoma, 

kaip balsavo kiekvienas Komisijos narys. Komisijos narys turi teisę kiekvienu svarstomu klausimu pareikšti 

atskirąją nuomonę, kuri, jeigu nesutampa su daugumos nuomone, įrašoma į Komisijos posėdţio protokolą. Jei 

Komisijos nariai atskiros nuominės nepareiškia, tai nurodoma Komisijos posėdţio protokole. 

12. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi nešališkumo, objektyvumo, lygiateisiškumo, 

nediskriminavimo, abipusio pripaţinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo 

reikalavimų. Priimdama sprendimus Komisija yra savarankiška. 

IV. KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS 

13. Komisija, vykdydama jai nustatytas uţduotis, be teisių, tiesiogiai numatytų viešuosius pirkimus 

reglamentuojančiuose teisės aktuose, turi teisę gauti iš Centro darbuotojų informaciją, reikalingą pirkimo 

procedūroms organizuoti ir/ar atlikti. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14. Pranešimai LR Viešųjų pirkimų tarnybai, yra siunčiami (pateikiami) Centro vardu. Tiekėjams ir 

kitiems asmenims gali būti siunčiami (pateikiami) Komisijos priimtų sprendimų pagrindu. 

15. Kiekvienas Komisijos narys yra asmeniškai atsakingas uţ tai, jei balsavo uţ neteisėtą sprendimą. 

16. Nuolatinės Komisijos veikla pasibaigia Centrui priėmus sprendimą dėl jos išformavimo. 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA 

Baisogalos pirminės sveikatos prieţiūros 

centro direktoriaus  

2015-01-15 įsakymu Nr. V-1 

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO, INICIJAVIMO IR VERČIŲ SKAIČIAVIMO TVARKA 

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1.Baisogalos pirminės sveikatos prieţiūros centro (toliau – Centras) viešųjų pirkimų planavimo, 

inicijavimo ir verčių skaičiavimo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja Centro numatomų vykdyti prekių, 

paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų (toliau – Pirkimai) planavimo, inicijavimo ir verčių skaičiavimo tvarką. 

2. Tvarkoje vartojamos sąvokos: 

2.1. Pirkimo iniciatorius – Centro darbuotojas, kuris nurodo poreikį įsigyti reikalingų prekių, paslaugų 

arba darbų; 

2.2. Pirkimų organizatorius – Centro direktoriaus paskirtas darbuotojas, kuris Centro nustatyta tvarka 

organizuoja ir atlieka maţos vertės pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešojo pirkimo 

komisija (toliau – Komisija); 

2.3. Viešojo pirkimo komisija – Centro direktoriaus įsakymu sudaryta nuolatinė komisija, kuri atlieka 

viešųjų pirkimų procedūras; 

2.4. Pirkimų administratorius – Centro vadovo įsakymu paskirtas darbuotojas, atsakingas uţ Pirkimų 

plano sudarymą, pirkimų planavimo ir inicijavimo procedūrų koordinavimą ir atlieka Tvarkoje nurodytus 

veiksmus. 

3. Kitos Tvarkoje vartojamos pagrindinės sąvokos yra apibrėţtos Viešųjų pirkimų įstatyme, kituose 

viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose, išskyrus tuos atvejus, kai šioje Tvarkoje atitinkamoms 

sąvokoms suteikiama kitokia reikšmė, nei nustatyta Viešųjų pirkimų įstatyme. 

II. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMAS 

 
4. Planuojant Centro viešuosius pirkimus sudaromas planuojamų vykdyti einamaisiais biudţetiniais 

metais viešųjų pirkimų planas (toliau – Pirkimų planas). Pirkimų planas tvirtinamas Centro direktoriaus 

įsakymu. 

5. Pirkimų planas turi būti parengtas ir patvirtintas iki kiekvienų kalendorinių metų kovo 1 d. Taip pat 

kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o patikslinus einamųjų metų Pirkimų planą – nedelsiant po 

patikslinimo, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir Centro interneto svetainėje skelbia tais 

metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų (išskyrus maţos vertės pirkimus) suvestinę, kurioje nurodo pirkimo 

objekto pavadinimą ir kodą, pirkimo būdą, pirkimo laikotarpį, numatomą pirkti kiekį ar apimtį (jeigu įmanoma), 

numatomą pirkimo pradţią. Viešųjų pirkimų suvestinė skelbiama Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka. 



6. Pirkimų planas nekeičiamas, jeigu dėl Centro nenumatytų aplinkybių iškyla poreikis ypač skubiai 

vykdyti Pirkimų plane nenurodytą pirkimą arba kai konkretaus pirkimo metu keičiasi informacija, kuri apie šį 

pirkimą nenurodyta Pirkimų plane. 

III. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INICIJAVIMAS 

 
7. Pirkimas inicijuojamas Pirkimų iniciatoriui parengiant ir Pirkimų organizatoriui ar Komisijai 

pateikiant Centro direktoriaus patvirtintą Pirkimo uţduotį. Viešojo pirkimo uţduotis gali būti nepildoma, jei 

pirkimo vertė neviršija 150 eurų be PVM. Tokiu atveju pirkimas pradedamas, kai pirkimų organizatorius gauna 

raštišką arba ţodinį Centro vadovo pavedimą. Pirkimo uţduotis, prieš ją teikiant tvirtinti Centro direktoriui, 

suderinama su Centro buhalteriu, atsakingu uţ tai, kad konkretus inicijuojamas pirkimas, atsiţvelgiant į Centro 

finansinius išteklius, gali būti vykdomas. Pirkimo dokumentus pagal Pirkimo iniciatoriaus parengtą ir Centro 

direktoriaus patvirtintą Pirkimo uţduotį rengia Komisija ar Pirkimų organizatorius. 

8. Pirkimo uţduotį rengiantys Pirkimų iniciatoriai atsako uţ tai, kad Pirkimo uţduotyje nurodyti 

reikalavimai ir informacija atitiktų Viešųjų pirkimų įstatymą ir su juo įgyvendinimu susijusių poįstatyminių 

teisės aktų reikalavimus, Centro Viešųjų pirkimų Taisyklių reikalavimus, o vyriausiasis buhalteris atsakingas uţ 

tai, kad konkretus inicijuojamas pirkimas, atsiţvelgiant į Centro finansinius išteklius, gali būti vykdomas. 

9. Komisija ir Pirkimų organizatorius atlieka pirkimą pagal nustatytą Pirkimo uţduotį. 

10. Komisija darbą organizuoja vadovaudamasi Centro direktoriaus įsakymu patvirtintu Komisijos darbo 

reglamentu. 

11. Centro viešiesiems pirkimams organizuoti ir atlikti Komisija pirkimus atlieka visiais atvejais, 

išskyrus maţos vertės pirkimus. Maţos vertės pirkimus vykdo Komisija, kai: 

11.1. prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė be PVM viršija 3 000 eurų; 

11.2. darbų pirkimo sutarties vertė be PVM viršija 7 300 eurų. 

12. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma ţodine forma. Šiuo atveju pirkimas dokumentuojamas tiek, kiek 

to reikalauja buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai – tai yra, PVM sąskaitoje-faktūroje 

ar kitame buhalterinės apskaitos dokumente. 

13. Centro darbuotojai Komisijai ir Pirkimų organizatoriui savo kompetencijos ribose privalo suteikti 

visą pirkimo dokumentams parengti reikalingą informaciją. Pirkimo dokumentų rengimo procesą, kai pirkimą 

yra pavesta vykdyti Komisijai, koordinuoja Pirkimų administratorius. 

 

IV. VIEŠOJO PIRKIMO VERČIŲ SKAIČIAVIMAS 

 
14. Numatomo pirkimo vertė yra Centro numatomų sudaryti pirkimo sutarčių vertė, skaičiuojama imant 

visą mokėtiną sumą be pridėtinės vertės mokesčio, įskaitant visas sutarties pasirinkimo ir atnaujinimo galimybes. 

Pirkimo vertė skaičiuojama tokia, kokia ji yra pirkimo pradţioje, nustatytoje Viešųjų pirkimų įstatymo 7 

straipsnio 2 dalyje. 



15. Numatomo prekių, paslaugų ar darbų pirkimo vertė apskaičiuojama pagal Viešųjų pirkimų tarnybos 

patvirtintą pirkimo vertės apskaičiavimo metodiką. 

16. Jeigu prekių ar paslaugų pirkimas per einamuosius finansinius metus arba per 12 mėnesių nuo 

pirkimo pradţios atliekamas vieną kartą ir sudaromos pirkimo sutarties nenumatoma atnaujinti, šio pirkimo 

vertė yra numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė.  

17. Jeigu prekių ar paslaugų pirkimai dėl savo pobūdţio atliekami reguliariai (Centras, 

nustatydamas, ar pirkimas dėl savo pobūdţio yra reguliarus, atsiţvelgia į savo vykdomos veiklos pobūdį, į 

tai, ar pirkimas atitinka Centro įprastos veiklos poreikius, į konkretaus pirkimo objekto ypatybes; paprastai 

reguliarus pirkimas iš anksto gali būti numatytas) arba jei sudarytas pirkimo sutartis numatyta per tam tikrą 

laikotarpį atnaujinti, pirkimo vertė skaičiuojama vienu iš šių būdų:  

17.1. Pirkimo vertė yra faktinė perkamų prekių ar paslaugų to paties tipo pirkimo sutarčių, sudarytų 

per ankstesniuosius finansinius metus arba per pastaruosius 12 mėnesių, vertė, pakoreguota (jeigu 

įmanoma) atsiţvelgiant į sudaromoje pirkimo sutartyje numatomus kiekio ar vertės pokyčius per 12 

mėnesių nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo.  

17.2. Pirkimo vertė yra bendra visų perkamų prekių ar paslaugų to paties tipo pirkimo sutarčių, 

sudarytų per 12 mėnesių nuo pirmojo prekių pristatymo ar per pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį, jeigu 

jis yra ilgesnis kaip 12 mėnesių, numatoma vertė.  

18. To paties tipo prekių pirkimo sutartimis yra sutartys, kurios sudarytos dėl tos pačios rūšies 

prekių. Tos pačios rūšies prekėmis laikomos prekės, kurios priklauso tai pačiai prekių grupei pagal 

Bendrojo viešųjų pirkimų ţodyno, patvirtinto 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 „Dėl bendro viešųjų pirkimų ţodyno“ (OL 2002 L 340, p. 1) (2007 m. 

lapkričio 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 213/2008, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų ţodyno (CPV) ir Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB dėl viešųjų pirkimų tvarkos, kad CPV būtų atnaujintas, 

redakcija (OL 2008 L 74, p. 1)) (toliau – BVPŢ), skaitmeninio kodo pirmus tris skaitmenis. Jeigu prekės 

priklauso tai pačiai grupei, tačiau nėra gaminamos identiškam ar panašiam naudojimui, šių prekių pirkimo 

vertės gali būti skaičiuojamos atskirai.  

19. To paties tipo paslaugų pirkimo sutartimis yra sutartys, kurios sudarytos dėl tos pačios 

kategorijos paslaugų, ir (ar) sutartys, kurių sudarymu yra arba gali būti suinteresuotas tas pats tiekėjas. 

Perkamų paslaugų kategorijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlyje.  

20. Teikti reikalingas paslaugas yra arba gali būti suinteresuotas tas pats tiekėjas, jeigu atsiţvelgiant 

į paslaugų ypatybes ir vadovaujantis protingumo kriterijais galima manyti, kad sutarčių dėl šių paslaugų 

sudarymu gali būti suinteresuotas tas pats tiekėjas. 



21. Jeigu Centras nėra įsitikinęs, kad sudaromos sutartys yra ne to paties tipo, ji šias sutartis turi 

priskirti tam pačiam tipui.  

22. Jeigu numatomoje sudaryti pirkimo sutartyje nustatoma pirkimo sutarties pratęsimo ar (ir) 

pirkimo apimties padidėjimo galimybė, pirkimo vertė skaičiuojama pagal didţiausius pirkimo sutartyje 

numatytų įsigyti prekių arba paslaugų kiekius, įskaitant tuos kiekius, kurie bus nupirkti pratęsus pirkimo 

sutartį ar (ir) padidėjus pirkimo apimčiai.  

23. Jeigu numatoma, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatytu atveju 

neskelbiamų derybų būdu ir 92 straipsnio 7 dalies 2 punkte nustatytu atveju atliekant supaprastintą pirkimą 

apie jį neskelbiant ateityje bus vykdomas papildomas paslaugų pirkimas, pirkimo vertė skaičiuojama pagal 

didţiausius pirkimo sutartyje numatytų įsigyti paslaugų kiekius, įskaitant ir numatomų papildomų pirkimų 

vertes. Šių papildomų pirkimo sutarčių vertė įtraukiama tik į tų metų, kuriais sudaroma pirmoji sutartis, 

pirkimo vertę. 

24. Prekių nuomos, lizingo (finansinės nuomos), pirkimo išsimokėtinai, numatant prekes įsigyti ar 

to nenumatant, taip pat sudarant pirkimo sutartis dėl elektros energijos, šilumos, dujų, karšto ir šalto 

vandens tiekimo pirkimo vertė skaičiuojama:  

24.1. jeigu numatoma sudaryti terminuotą pirkimo sutartį, kurios trukmė yra 12 ar maţiau mėnesių, 

– bendra numatomos pirkimo sutarties vertė arba, jeigu pirkimo sutarties trukmė yra daugiau kaip 12 

mėnesių, – bendra numatomos pirkimo sutarties vertė, įskaitant numatomą likutinę vertę (vertę, kuria 

išperkamos prekės);  

24.2. jeigu numatoma sudaryti neterminuotą pirkimo sutartį arba jei abejojama dėl pirkimo sutarties 

trukmės, – pirkimo sutarties mėnesio vertė padauginama iš 48.  

25. Apskaičiuodamas paslaugų pirkimo vertes, Centras į šią vertę įtraukia:  

25.1. pirkdamas draudimo paslaugas – draudimo įmokų ar kitokio atlyginimo draudikui vertę;  

25.2. pirkdamas bankų ar kitas finansines paslaugas – bankui mokamas įmokas, komisinius ir 

palūkanas bei kitokius atlyginimus uţ paslaugas (bankų paskolų atveju į paslaugų pirkimo vertę pačios 

paskolos vertės įtraukti nereikia);  

25.3. paslaugų pirkimui taikant projekto konkursą, kai su laimėtoju bus sudaroma paslaugos 

pirkimo sutartis, – į numatomą perkamų paslaugų vertę, įskaitant visus galimus prizus ir (ar) kitas pinigines 

išmokas dalyviams;  

25.4. paslaugų pirkimui taikant projekto konkursą ar supaprastintų pirkimų atveju perkant teritorijų 

planavimo, architektūros, inţinerijos, duomenų apdorojimo, meniniu ar kultūriniu poţiūriu sudėtingas ar 

panašaus pobūdţio paslaugas, kai laimėtojai ar dalyviai apdovanojami prizais ar kitomis piniginėmis 

išmokomis, – bendrą visų prizų ar kitokių piniginių išmokų vertę, įskaitant numatomą vertę paslaugų 

sutarties, tame tarpe, sudaromos neskelbiamų derybų būdu pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 3 



dalį, išskyrus tuos atvejus, kai Centras skelbime apie pirkimą nurodo, kad tokia pirkimo sutartis nebus 

sudaroma.  

26. Jeigu numatomoje sudaryti paslaugų pirkimo sutartyje nebus nurodoma visa kaina (nurodomos 

tik kainodaros taisyklės), pirkimo verte laikoma:  

26.1. terminuotų sutarčių, kurių trukmė iki 48 mėnesių, atveju – bendra numatomos sudaryti 

pirkimo sutarties vertė;  

26.2. neterminuotų sutarčių atveju arba tada, kai numatomos sudaryti pirkimo sutarties trukmė yra 

daugiau kaip 48 mėnesiai, – numatomos sudaryti pirkimo sutarties mėnesio vertė padauginama iš 48.  

27. Kai per finansinius metus arba per 12 mėnesių nuo pirkimo pradţios perkamos panašios prekės, 

paslaugos yra suskirstytos į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, 

pirkimo vertė yra tų dalių numatomų verčių, apskaičiuotų vadovaujantis šia metodika, suma. Taip 

apskaičiuota pirkimo vertė galioja visoms pirkimo dalims.  

28. Jeigu pirkimo sutartis sudaroma dėl kelių rūšių prekių, kelių kategorijų paslaugų, šių pirkimo 

sutarčių vertė yra visų prekių, paslaugų, dėl kurių sudaroma ši sutartis, verčių suma. 

29. Preliminariosios pirkimo sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo atvejais pirkimo vertė 

nustatoma atsiţvelgiant į didţiausią numatomą visų per visą preliminariosios sutarties arba dinaminės pirkimo 

sistemos trukmę numatytų sudaryti pirkimo sutarčių vertę be pridėtinės vertės mokesčio. 

 

 

 


