
PATVIRTINTA 

Kelmės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ 

direktorės 2017 -07-03 įsakymu Nr.VK-113 

 

KELMĖS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO, ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis Kelmės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ (toliau tekste vadinama – perkančioji organizacija) 

viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau tekste vadinama – Aprašas) yra 

privalomo pobūdžio dokumentas, kurio tikslas – reglamentuoti perkančiosios organizacijos numatomų 

vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų (toliau tekste vadinama – Pirkimai) formavimo, 

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

perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę, kitus su 

perkančiosios organizacijos numatomais vykdyti ir/ar vykdomais pirkimais susijusius klausimus, siekiant 

sumažinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir kitų 

viešuosius pirkimus (toliau – pirkimas) reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų riziką. 

2. Apraše vartojamos sąvokos: 

  2.1. mažos vertės pirkimas – tai:  

2.1.1. 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);  

2.1.2.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, perkančioji organizacija užtikrina, kad bendra dalių vertė, atliekant mažos vertės ir kitų 

supaprastintų pirkimų procedūras, būtų ne didesnė kaip 20 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės;  

2.2. Pirkimų iniciatorius – perkančiosios organizacijos darbuotojas (ai), kuris nurodė (žodžiu) poreikį 

įsigyti reikalingų prekių, paslaugų arba darbų, atlieka minimalų rinkos tyrimą; 

2.3. Pirkimų organizatorius – perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu paskirtas darbuotojas, 

dirbantis pagal darbo sutartį, kuris perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka mažos 

vertės pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) ir 

kuris koordinuoja (organizuoja) perkančiosios organizacijos sudarytose viešojo prekių, paslaugų ir (ar) darbų 

pirkimo–pardavimo sutartyse (toliau – pirkimo sutartis) numatytų įsipareigojimų vykdymą, pristatymo 

(teikimo, atlikimo) terminų laikymąsi, prekių, paslaugų ir (ar) darbų atitiktį pirkimo sutartyse numatytiems 



kokybiniams ir kitiems reikalavimams, taip pat inicijuoja ar teikia siūlymus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, 

keitimo, nutraukimo, teisinių pasekmių tiekėjui, nevykdančiam ar netinkamai vykdančiam pirkimo sutartyje 

nustatytus įsipareigojimus, taikymo; 

2.4. Tiekėjas (prekių tiekėjas, paslaugų teikėjas, rangovas) – kiekvienas ūkio subjektas – fizinis 

asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys ar tokių asmenų grupė – 

siūlantys atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas; 

2.5. Pirkimų organizavimas – perkančiosios organizacijos vadovo veiksmai, apimantys atsakingų 

asmenų paskyrimą, jų funkcijų, teisių, pareigų ir atsakomybės nustatymą, kuria siekiama tinkamo pirkimų ir 

pirkimo sutarčių vykdymo, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas ir žmogiškuosius išteklius; 

2.6. Mažos vertės pirkimo pažyma – perkančiosios organizacijos nustatytos formos dokumentas, 

perkančiosios organizacijos nustatytais mažos vertės pirkimo atvejais pildomas pirkimo organizatoriaus ir 

pagrindžiantis jo priimtų sprendimų atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų pirkimus reglamentuojančių 

teisės aktų reikalavimams. Mažos vertės pirkimo pažyma nepildoma 31 punktu, kai pirkimas vykdomas 

apklausos būdu ir yra apklausiamas tik vienas tiekėjas; 

2.7. Pirkimų planas – perkančiosios organizacijos parengtas ir patvirtintas einamaisiais 

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

 2.8. Pirkimo organizatorius, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos 

nustatytus reikalavimus ir tvarką skelbia tais metais planuojamų perkančiosios organizacijos tinklalapyje 

vykdyti viešųjų pirkimų suvestinę (toliau – Pirkimų suvestinė) išskyrus mažos vertės; 

2.9. Viešasis pirkimas (toliau – pirkimas) – Įstaigos atliekamas ir Viešųjų pirkimu įstatymu 

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

sutartį; 

2.10.Viešojo pirkimo–pardavimo sutartis (toliau – pirkimo sutartis) – Viešųjų pirkimų  įstatymo 

nustatyta tvarka dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau tiekėjų ir vienos ar kelių perkančiųjų organizacijų 

raštu, išskyrus atvejus, kai viešojo pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, sudaryta sutartis, kurios 

dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai. 

   3. Už perkančiosios organizacijos administravimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje atsakingas asmuo (toliau – CVP IS administratorius) – perkančiosios organizacijos direktoriaus 

įsakymu paskirtas darbuotojas, turintis teisę CVP IS tvarkyti duomenis apie perkančiąją organizaciją. 

4. Už pirkimų planavimą atsakingas asmuo – perkančiosios organizacijos direktoriaus įsakymu 

paskirtas darbuotojas, atsakingas už biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos 

reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų plano sudarymą pagal turimą metų biudžetą (planas 

patvirtintas direktoriaus įsakymu). Metų eigoje, nenumatytoms prekėms, paslaugoms, darbams įsigyti, planas 

tikslinamas 5 dienos prieš pirkimo vykdymą.  

5. Pirkimų žurnalas – perkančiosios organizacijos nustatytos formos dokumentas (popieriuje ar 

skaitmeninėje laikmenoje), skirtas registruoti perkančiosios organizacijos atliktus pirkimus ir vertes (priedas 

Nr. 6). 



6. Pirkimo dokumentai – perkančiosios organizacijos raštu pateikiami tiekėjams dokumentai ir 

elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: 

skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties projektas, kiti 

dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai). 

7. Kitos Apraše vartojamos pagrindinės sąvokos yra apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme, kituose 

pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose ir rekomendacinio pobūdžio dokumentuose. 

 

II. ATSAKINGI ASMENYS 

 

8. Perkančiosios organizacijos vadovas: 

8.1. pirkimui (-ams) organizuoti ir atlikti (išskyrus mažos vertės pirkimus) sudaro Viešojo pirkimo 

komisiją, nustato jai užduotis ir suteikia visus įgaliojimus toms užduotims atlikti, o jos funkcijas nustato 

Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamente. Pirkimų komisijos vadovas yra atsakingas už Viešojo pirkimo 

komisijos veiksmus; 

8.2. paskiria pirkimo organizatorių (-ius), jeigu perkančioji organizacija numato vykdyti mažos 

vertės pirkimus ir tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešojo pirkimo komisija; 

8.3. patvirtina planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais pirkimų planą ir užtikrinta, kad 

kasmet ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o šį planą patikslinus – nedelsiant, perkančiosios organizacijos 

tinklalapyje, būtų paskelbta tais metais planuojamų atlikti pirkimų suvestinė ir būtų skelbiami pirkimų, 

išskyrus mažos vertės, techninių specifikacijų projektai; 

8.4. tvirtina pirkimo dokumentus; 

8.5. tvirtina technines specifikacijas; 

8.6. perkančiosios organizacijos vardu kreipiasi į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl Viešųjų pirkimų 

įstatyme numatytų atvejų; 

8.7. įsakymu skiria šiuos asmenis: 

8.7.1. pirkimo organizatorių (-ius); 

8.7.2. už pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu atsakingą asmenį. 

9. Pirkimų iniciatoriai ateinantiems metams numatomus pirkimus planuoti pradeda kiekvienų metų 

ketvirtą ketvirtį. Jie Įstaigos pirkimo organizatoriui pateikia informaciją apie poreikį įsigyti prekių, paslaugų 

ar darbų ateinančiais kalendoriniais metais, nurodydami šių prekių, paslaugų ar darbų orientacinę vertę.  

10. Pirkimo organizatorius atlieka šias funkcijas:  

       10.1. Įstaigos pirkimo organizatorius, gavęs informaciją apie atitinkamiems metams planuojamus 

pirkimus, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 5 straipsnio nuostatomis ir Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus patvirtinta Numatomo viešojo pirkimo vertės nustatymo metodika, apskaičiuoja numatomų 

pirkimų vertes, parengia Planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais viešųjų pirkimų planą (toliau 

– Planuojamų pirkimų planas), teikia jį derinti Įstaigos direktoriui. Planuojamų pirkimų plane nurodomos 

prekės, paslaugos ir darbai, kodai pagal BVPŽ, planuojamos (turimos) lėšos, galimas pirkimo būdas – 

atsižvelgiant į pirkimo vertę. 

10.2. vykdo mažos vertės pirkimų procedūras, rengia paraiškas pirkimams;  



10.3. registruoja kiekvieną atliktą mažos vertės pirkimą Biudžetiniais metais atliktų pirkimų 

registracijos žurnale, vertes (6 priedas); 

10.4. skelbia skelbiamus pirkimus CVP IS; 

10.5. koordinuoja perkančiosios organizacijos 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; 

10.6. inicijuoja siūlymus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo, nutraukimo ar pirkimo sutartyje 

numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų taikymo; 

10.7. pildo sutarčių registracijos žurnalą; 

10.8. rengia pirkimo dokumentus Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše numatytais atvejais. 

11. Perkančiajai organizacijai gavus pastabų ir pasiūlymų dėl techninių specifikacijų projekto, 

perkančiosios organizacijos vadovas gali sudaryti komisiją arba pavesti nagrinėjimą Viešojo pirkimo 

komisijai, sudarytam pirkimui atlikti. Esant poreikiui, kai pirkimo objektas ypač sudėtingas, reikalaujantis 

specialių žinių, perkančiosios organizacijos vadovas gali skirti ekspertus. 

12. Perkančiosios organizacijos vadovas gali paskirti visus atsakingus asmenis arba tam tikras jų 

funkcijas pavesti vienam ar keliems asmenims (struktūriniams padaliniams). Taip pat perkančiosios 

organizacijos vadovas gali nustatyti kitus asmenis ar jų funkcijas, negu apibrėžta Apraše.  

13. Pirkimo organizatorius žodiniu Pirkimo iniciatoriaus prašymu, parengia paraišką (toliau – 

Paraiška) pagal pridedamą formą (1 priedas), suderina su Įstaigos vyriausiuoju buhalteriu dėl pirkimo 

atlikimo ir teikia tvirtinti Įstaigos direktoriui.  

14. Pirkimo iniciatorius dėl pirkimo atlikimo turi pateikti Pirkimo organizatoriui ar Komisijai detalią 

informaciją (esant poreikiui galima ir raštu) apie perkamą objektą nurodant: pirkimo objekto pavadinimą ir 

jo trumpą aprašymą (apibudinimą), perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybes, kokybę ir kitus reikalavimus 

(techninę specifikaciją), reikalingą kiekį ar apimtį, atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais 

pratęsimais. Informaciją kokius darbus privalo atlikti pats tiekėjas, kokius subrangovai. Tiekėjų pašalinimo 

pagrindus, minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir (arba) reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir 

(arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai (jeigu taikomi). Maksimalią pirkimo vertę. Pasiūlymų 

vertinimo kriterijus ir sąlygas. Prekių pristatymo ar paslaugų bei darbų atlikimo terminus, pirkimo sutarties 

trukmę, kitas reikalingas pirkimo sutarties sąlygas ir kitą reikalingą informaciją. 

14.1. pirkimo iniciatoriai pildo paraišką-užduotį (priedas 4) nurodyto užduotis, kai pirkimo suma 

viršija 200 Eur be PVM. 

15. Mažos vertės pirkimus vykdo Pirkimo organizatorius arba Komisija (Įstaigos direktoriaus 

raštišku  pavedimu). Komisiją, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsniu, sudaro ir įsakymu 

skiria Įstaigos direktorius. Komisijos pirmininku, jos nariais, Pirkimo organizatoriumi skiriami 

nepriekaištingos reputacijos asmenys. 

16. Komisija dirba pagal Įstaigos direktoriaus patvirtintą Komisijos darbo reglamentą. Komisijai turi 

būti nustatytos užduotys ir suteikti visi užduotims vykdyti reikalingi įgaliojimai. Komisija sprendimus priima 



savarankiškai. Prieš pradėdami pirkimą Komisijos nariai ir Pirkimo organizatorius turi pasirašyti 

nešališkumo deklaraciją (priedas Nr.2) ir konfidencialumo pasižadėjimą (priedas Nr.3). 

17. Teikimą dėl pirkimo nutraukimo Komisija, Pirkimo organizatorius arba pirkimo iniciatorius 

teikia Įstaigos direktoriui, kuris priima sprendimą dėl pirkimo procedūrų nutraukimo.  

18. Įstaigos Komisija atlieka pirkimus per Centrinę perkančiąją organizaciją (toliau - CPO) pagal 

Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytus reikalavimus, gavęs Pirkimo organizatoriaus, Pirkimo iniciatoriaus 

prašymu užpildytą Paraišką. 

III SKYRIUS 

PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

19. Perkančiosios organizacijos viešieji pirkimai planuojami vadovaujantis Viešųjų pirkimų 

įstatymu, viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais. 

            20. Perkančiosios organizacijos viešieji pirkimai planuojami ir vykdomi atsižvelgiant į 

Kelmės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą perkančiosios organizacijos einamųjų metų 

biudžetą, Europos Sąjungos struktūrinių ir (ar) kitų tarptautinių paramos instrumentų lėšomis 

finansuojamus projektus, Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamas programas ir (ar) 

projektus. 

21. Apklausos būdu, pirkimo organizatorius arba Komisija, vykdo tik mažos vertės 

pirkimus. Suinteresuotiems tiekėjams pateikia pasiūlymus arba raštu (žodžiu) apklausiant 

pasirinktus tiekėjus ar tiekėją, pagal pateiktas sąlygas iki 10000,00 Eur. be PVM. 

21.1. Perkančioji organizacija, visais atvejais, kviesdama pateikti pasiūlymą arba žodžiu gali 

apklausti 1 teikėją: 

21.1.2 kai atsiskaitoma pagal patvirtintus tarifus arba įkainius; 

21.1.3 yra tik konkretus tiekėjas, kuris gali tiekti reikalingas prekes, teikti paslaugas ar 

atlikti darbus ir nėra jokios kitos priimtinos alternatyvos; 

                 21.1.4. jei didesnio tiekėjų skaičiaus apklausa reikalautų neproporcingai didelių laiko ir/ar 

lėšų sąnaudų; 

  21.1.5.kai perkamos paslaugos susijusios su dalyvavimu konferencijose, seminaruose;  

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

kitokiam nenugalimos jėgos poveikiui, kai dėl skubos neįmanoma  gauti pasiūlymų raštu, jei dėl to 

perkančioji organizacija patirtų didesnių nuostolių. 

22. Jeigu pirkime, apie kurį buvo skelbta nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų arba pateiktos 

visos netinkamos pirkimo paraiškos ar netinkami pirkimo pasiūlymai, o  pirminės pirkimo  sąlygos 

iš esmės nekeičiamos, pirkimas gali būti atliekamas apklausos būdu.  

23. Tiekėjo (-ų) apklausa žodžiu prilyginama bendravimui tiesiogiai gyvai, telefonu ar 

internetinėmis nuorodomis.                



24. Pirkimo organizatorius turi įvertinti galimybę prekes, paslaugas ir darbus įsigyti 

naudojantis CPO elektroniniu katalogu ir pirkimų pagrindime pateikti vieną iš pateiktų siūlymų, 

suderintą su už pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu atsakingu asmeniu: 

            24.1. perkančioji organizacija pagal teisės aktus privalo užtikrinti, kad prekių, paslaugų ir 

darbų pirkimai būtų vykdomi naudojantis CPO elektroniniu katalogu, kai jame siūlomos prekės, 

paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir perkančioji organizacija negali 

jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama lėšas, pateikti argumentuotą motyvaciją; 

24.2. įvertinti galimybę atlikti pirkimą CVP IS priemonėmis; 

25. Pirkimai, kurių sutarties vertė yra  mažesnė kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų) be 

PVM gali būti atliekami žodžiu (telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija, kataloguose apie prekių paslaugų kainą ar kitaip) arba raštu (CVP IS 

priemonėmis, elektroniniu paštu, faksu ar kitomis priemonėmis), bet ne daugiau per finansinius 

metus, negu bendra pirkimų vertė pagal BVPŽ 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) be PVM ( tam 

pačiam prekių tipui nepriskiriamos tokios prekės, kurių pirmi penki BVPŽ kodo skaitmeninio kodo 

skaitmenys skiriasi ir prekės nėra skirtos identiškam ir panašiam naudojimui). 

25.1. Jei apklausa buvo atliekama žodžiu, mažos vertės apklausos pažyma nepildoma jei yra 

vienas tiekėjas; 

25.2. Pirkimo sutarties vertei viršijant 3 000 Eur (tris tūkstančius eurų) be PVM, PO privalo 

apklausti tiekėją –us) raštu, užpildyti mažos vertės pirkimo pažymą; 

25.3. parengti pirkimų pagrindimą, kuriame būtų nurodytas išlaidų būtinumas, 

atsižvelgdamas į savo veiklos uždavinius ir tikslus. Jeigu pirkimų sąraše numatyti vidaus sandoriai, 

– nurodyta jų atitiktis Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje nustatytiems kriterijams. 

26. Pirkimo organizatorius ne rečiau kaip kas ketvirtį privalo peržiūrėti patvirtintą pirkimų 

planą ir įvertinti jame pateiktos informacijos aktualumą. 

27. Metų eigoje, nenumatytoms prekėms, paslaugoms, darbams įsigyti, planas tikslinamas 5 

dienos prieš pirkimo vykdymą.  

 

IV. PIRKIMO INICIAVIMAS IR PASIRENGIMAS 

 

28. Pirkimų iniciatoriai pagal  14.1. kiekvieno pirkimo procedūroms atlikti pildo paraišką-užduotį 

pirkti prekes, paslaugas ar darbus (toliau – paraiška). 

29. Jeigu paraiška paduodama dėl pirkimo, apie kurį nebus paskelbta, − tyrimu būtų nustatomi 

siūlomų kviesti tiekėjų sąrašai ir ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų techniniai, estetiniai, funkciniai 

bei kokybės reikalavimai ir tiekėjo kvalifikacijai bei kompetencijai keliami reikalavimai. Rinkos tyrimas gali 

būti neatliekamas, esant nuo perkančiosios organizacijos nepriklausančioms ypatingos skubos aplinkybėms 

ar kitais perkančiosios organizacijos teisės aktuose nustatytais atvejais. 



30. Paraiškos derinimo ir tvirtinimo tvarka: 

30.1. paraišką pasirašo ją užpildęs pirkimo iniciatorius; 

30.2. pirkimo iniciatorius teikia užpildytą paraišką derinti perkančiosios organizacijos vadovui; 

30.3. pasirašęs pirkimo paraišką, direktorius teikia paraišką pirkimų organizatoriui ar komisijai 

viešųjų pirkimų vykdymui; 

30.4. pirkimo organizatorius parengia paraišką ir pateikia vyr. buhalteriui ir vadovui tvirtinti. 

 31. Jei vykdomas mažos vertės pirkimas žodžiu ir apklausiamas vienas tiekėjas bei sudaroma žodinė 

sutartis neviršija 200,00 Eur Be PVM, mažos vertės pirkimo pažyma nepildoma, o informacija apie įvykdytą 

pirkimą fiksuojama pirkimų žurnale (priedas Nr. 6). Tokiu atveju pirkimo dokumentu laikoma PVM sąskaita 

faktūra. 

32. Kiekvienas Perkančiosios organizacijos atliktas pirkimas registruojamas atliktų pirkimų 

registracijos žurnale.  

33. Perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens patvirtinta paraiška ir pirkimo 

dokumentai saugomi keturis metus. 

 

V. INFORMACIJA IR (AR) DOKUMENTAI, REIKALINGI 

PIRKIMO DOKUMENTAMS PARENGTI 

 

 34. Pirkimo dokumentus rengia Viešųjų pirkimų organizatorius pagal pirkimo iniciatoriaus 

paraiškoje nurodytą informaciją ir (ar) pateiktus dokumentus.  

             35. Pirkimo iniciatorius paraiškoje turi nurodyti: 

35.1. prekių, paslaugų ar darbų pavadinimą, kiekį (apimtį), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdį, 

prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminus; 

35.2. techninę specifikaciją; 

35.3. informaciją apie nurodomą kainą. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai; 

35.4. informaciją apie  pirkimo finansavimo šaltinį. 

36. Pirkimo organizatorius be paraiškos Viešųjų pirkimų komisijai turi pateikti: 

            36.1.techninę specifikaciją; 

            36.2.sutarties  projektą; 

            36.3. informaciją apie pirkimo sutarties galiojimo trukmę, pirkimo sutarties pratęsimo, keitimo ir 

nutraukimo tvarką. 

            37. Esant būtinumui, pirkimų organizatorius pateikia kitus pirkimui organizuoti ir vykdyti reikalingus 

dokumentus ar informaciją. 

 

VI. VIEŠOJO PIRKIMO VYKDYMAS 

 

38. Pagal patvirtintą plano suvestinėje ar paraiškoje nurodytą pirkimo būdą ar formą pirkimą 

atlieka: 



38.1. sudaryta ir direktoriaus patvirtinta nuolatinė Viešojo pirkimo komisija, veikianti pagal 

patvirtintą darbo reglamentą, kai: 

38.1.1. prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė be PVM viršija 10 000 Eur; 

38.1.2. darbų pirkimo sutarties vertė be PVM viršija 60 000 Eur; 

38.2. Pirkimo organizatorius, kai: 

38.2.1. prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė be PVM neviršija 10 000 Eur;  

38.2.2. darbų pirkimo sutarties vertė be PVM neviršija 60 000 Eur; 

38.3. Viešojo pirkimo komisijai suderinus, o direktoriui patvirtinus pirkimo dokumentus, juos CVP 

IS skelbia asmuo, atsakingas už pirkimų organizavimą. 

39. Perkančiosios organizacijos vadovas turi teisę priimti sprendimą pavesti mažos vertės pirkimą 

vykdyti pirkimų organizatoriui arba Komisijai neatsižvelgdamas į Taisyklių 36.1. ir 36.2. punktuose 

nustatytas aplinkybes. 

40. Tuo pačiu metu atliekamiems keliems pirkimams gali būti sudarytos kelios Komisijos ar paskirti 

keli pirkimų organizatoriai. Pranešėju, be balsavimo teisės, Komisijoje dalyvauja vienas iš Viešųjų pirkimų 

skyriaus darbuotojų, kurį pavaduoti gali bet kuris iš Komisijos narių. Jei supaprastinto projekto konkurso 

dalyviams keliami profesiniai reikalavimai, tai ne mažiau kaip trečdalis Komisijos narių turi būti tokios 

pačios arba artimos kvalifikacijos. 

41. Komisija dirba pagal perkančiosios organizacijos vadovo patvirtintą Komisijos darbo 

reglamentą. Komisijai turi būti nustatytos užduotys ir suteikti visi užduotims vykdyti reikalingi įgaliojimai. 

Komisija sprendimus priima savarankiškai. Prieš pradėdami supaprastintą pirkimą Komisijos nariai ir 

pirkimų organizatorius turi pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą (priedai Nr. 2 

ir Nr. 3). 

42. Komisija arba pirkimų organizatorius pirkimus gali vykdyti įprasta tvarka, CVP IS priemonėmis, 

per centrinę perkančiąją organizaciją arba iš jos (jei centrinė perkančioji organizacija sudariusi atitinkamų 

prekių, paslaugų ar darbų preliminariąsias sutartis). 

43. Kai pirkimo procedūras atlieka pirkimo organizatorius: 

43.1. pildoma mažos vertės pirkimo apklausos pažymą, kai  prekių ar paslaugų pirkimo sutarties 

vertė be PVM viršija 200,00 Eur; 

43.2. parengiamas pirkimo sutarties projektas, jei pirkimo sutartis sudaroma raštu. 

44. Per 5 darbo dienas nuo sutarties sudarymo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal 

jį pradžios, perkančiosios organizacijos vadovui pateikiamas laimėjusio dalyvio pasiūlymas, sudaryta 

pirkimo sutartis ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimai.  

 

VII. VIEŠOJO PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS IR SUTARTIES SUDARYMAS 

 

45. Pirkimo dokumentus pagal Pirkimo iniciatoriaus parengtas pagrindines pirkimo sąlygas rengia 

Pirkimo organizatorius arba Komisija. Pirkimų organizatoriaus parengtus pirkimo dokumentus pasirašo 



Įstaigos direktorius. Pirkimo dokumentus rengiantys asmenys turi teisę gauti iš Įstaigos darbuotojų visą 

informaciją, reikalingą pirkimo dokumentams parengti ir pirkimo procedūroms atlikti.  

46. Atlikus pirkimo procedūras ir priėmus sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, galutinę pirkimo 

sutartį, parengtą pagal pirkimo dokumentuose pateiktą projektą, mažos vertės pirkimų atveju, kai pirkimo 

sutartis sudaroma raštu, viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas ar pirkimo organizatorius teikia direktoriui 

pasirašyti. 

 

VIII. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES VYKDYMO KONTROLĖ 

 

47. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo įsipareigojimų vykdymo, pristatymo (atlikimo, teikimo) 

terminų laikymosi koordinavimas (organizavimas), taip pat prekių, paslaugų ir darbų atitikties pirkimo 

sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams stebėseną pavedama pirkimo organizatoriams. 

48. Jeigu pateiktoms prekėms, suteiktoms paslaugoms ar atliktiems darbams priimti turi būti 

sudaroma komisija, įsakymų projektai dėl prekių ar paslaugų ar darbų priėmimo komisijų sudarymo 

rengiami pirkimo organizatoriaus iniciatyva. 

49. Pirkimo organizatoriai įpareigoti stebėti pirkimo sutarčių galiojimo terminus ir ne vėliau nei 

prieš 3 mėnesius supaprastintų pirkimų atveju, prieš 6 mėnesius tarptautinių pirkimų atveju iki pirkimo 

sutarties pabaigos informuoti direktorių apie pirkimo sutarties pabaigos datą. 

50. Jeigu pirkimo sutartyje nenumatytas jos pratęsimas, o prekių tiekimas ar paslaugų teikimas yra 

būtinas perkančiosios organizacijos funkcijoms atlikti, pirkimų organizatorius privalo nustatyta tvarka 

numatyti jų pirkimą ateinančiais biudžetiniais metais. 

51. Jeigu pirkimo sutartyje numatytas jos pratęsimas, pirkimų organizatorius, atsižvelgęs į pirkimo 

sutartyje numatytų įsipareigojimų laikymąsi, taip pat atlikęs tyrimą pirkimo sutarties objekto rinkos kainai 

nustatyti, įvertina pirkimo sutarties pratęsimo tikslingumą. 

52. Nustatęs, kad perkančiajai organizacijai nėra naudinga pratęsti galiojančią pirkimo sutartį, 

pirkimų organizatorius einamųjų biudžetinių metų pabaigoje naująjį pirkimą įtraukia į pirkimų sąrašą 

ateinantiems biudžetiniams metams. 

53. Nustačius, kad yra tikslinga pratęsti galiojančią pirkimo sutartį ir jei numatyta sandorio suma 

neišpirkta, pirkimų organizatorius parengia susitarimo dėl pirkimo sutarties pratęsimo projektą ir suderina jį 

su direktoriumi. 

54. Pritarus, du susitarimo dėl pirkimo sutarties pratęsimo egzemplioriai teikiami pasirašyti 

direktoriui. 

55. Perkančiosios organizacijos direktorius priėmęs sprendimą pratęsti pirkimo sutartį, ją pasirašo.  

56. Direktorius gali priimti sprendimą nepratęsti pirkimo sutarties ir pavesti pirkimo iniciatoriui ar 

organizatoriui nustatyta tvarka numatyti naują pirkimą ateinančiais biudžetiniais metais. 

57.Visais atvejais, kai vykdant sudarytą pirkimo sutartį atsiranda poreikis pakeisti jos sąlygas, 

pirkimo sutarties pakeitimą inicijuoja pirkimų iniciatorius ar organizatorius, kuriam priskirtas šios pirkimo 

sutarties (sutartinių įsipareigojimų) vykdymo koordinavimas (organizavimas). 



Inicijuodamas pirkimo sutarties pakeitimą pirkimų organizatorius turi nustatyti, ar: 

            57.1. numatomų keisti pirkimo sutarties sąlygų keitimas buvo numatytas pirkimo sutartyje; 

            57.2. pakeitus pirkimo sutarties sąlygas nebus pažeisti pagrindiniai viešųjų pirkimų principai ir 

tikslai. 

            58. Pirkimų organizatorius, nustatęs, kad pirkimo sutarties sąlygų keitimas buvo numatytas pirkimo 

sutartyje, parengia pirkimo sutarties pakeitimo projektą ir teikia direktoriui pasirašyti. 

 

____________________ 



Priedas Nr.1  

 

                           PATVIRTINTA 
                                                                                                          Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“

         direktoriaus 2017  m. liepos 3 d.                                                                                                                                                               

          įsakymu  Nr. VK-113 

         1 priedas   

   

KELMĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“ 
    Leidžiu atlikti pirkimą 

   

  (Direktorė) 

    (parašas) 

    (data) 

PARAIŠKA PIRKIMUI 

_2000 -00-00 

(data) 

Pirkimo organizatorius (iniciatorius)  

 

 

Pirkimo objekto pavadinimas 

  

Pirkimo objekto kodas (BVPŽ) 

 
 

Prekių kiekis, paslaugų, darbų apimtys: 

 
 

Planuojama maksimali sutarties vertė, lėšų šaltinis,  

 
 

Minimalūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai 
 

Siūlomų kviesti tiekėjų sąrašas (jei pirkimas 

numatomas vykdyti apklausos būdu) 

 

 

Pasiūlymų vertinimo kriterijai: mažiausios kainos ar 

ekonomiškai naudingiausio  pasiūlymo (kai siūloma 

vertinti ekonomiškai naudingiausio  pasiūlymo 

kriterijumi – ekonominio naudingumo vertinimo 

kriterijai ir parametrai, jų lyginamieji svoriai ir 

vertinimo tvarka) 

 

Priežastys, dėl kurių pirkimas vykdomas  ne per 

CPO, jei pirkimo objektas yra CPO kataloge  
 

Numatomas pirkimo būdas                   

 
 

  

 Prašome pavesti pirkimą vykdyti  Pirkimo organizatoriui 

    

 Paraiška pirkimui suderinta:                                                                   Vyriausioji buhalterė    

         

         

 

 

 

 

 
 

 

 
 



Priedas Nr. 2 
 

Nešališkumo deklaracijos tipinė forma, 
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. 

įsakymu Nr. 1S-93 

 

 __________________________________________________________________________________  
(perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) 

 
(asmens vardas ir pavardė) 

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA 

 

20__ m._____________ d. Nr. ______ 
Kelmė 

Būdamas  ________________________________________________________ , pasižadu: 
  (viešajame pirkime ar pirkime atliekamų pareigų pavadinimas) 

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų tiekėjų 

lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti 

man pavestas pareigas (užduotis). 

2. Nedelsdamas raštu pranešti perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto (toliau kartu 

– pirkimo vykdytojas) vadovui ar jo įgaliotajam atstovui apie galimą viešųjų ir privačių interesų 

konfliktą, paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių: 

2.1. pirkimo procedūrose kaip tiekėjas dalyvauja asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos 

giminystės ar svainystės ryšiais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;  

2.2.  aš arba asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais: 

2.2.1. esu (yra) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens valdymo organų narys;  

2.2.2. turiu(-i) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens įstatinio kapitalo dalį arba 

turtinį įnašą jame; 

2.2.3. gaunu(-a) iš pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens bet kokios rūšies 

pajamų; 

2.3. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų. 

3. Man išaiškinta, kad: 

3.1. asmenys, susiję su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: 

sutuoktinis, seneliai, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai, vaikaičiai, broliai, seserys ir jų 

vaikai, taip pat sutuoktinio tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai; 

3.2. pirkimo vykdytojui gavus pagrįstos informacijos apie tai, kad galiu būti patekęs į intereso 

konflikto situaciją ir nenusišalinau nuo su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo, pirkimo 

vykdytojo vadovas ar jo įgaliotasis atstovas sustabdo mano dalyvavimą su atitinkamu pirkimu susijusių 

sprendimų priėmimo procese ar jo stebėjime ir atlieka mano su pirkimu susijusios veiklos patikrinimą. 

Pirkimo vykdytojas, nustatęs, kad patekau į interesų konflikto situaciją, pašalina mane iš su atitinkamu 

pirkimu susijusių sprendimų priėmimo proceso ar jo stebėjimo. Jei nustatoma, kad į interesų konflikto 

situaciją patekau atlikdamas stebėtojo funkcijas, pirkimo vykdytojas apie mano atžvilgiu priimtą 

sprendimą informuoja instituciją ar įstaigą, įgaliojusią mane stebėtojo teisėmis dalyvauti viešojo pirkimo 

komisijos posėdžiuose; 

3.3. turiu užpildyti privačių interesų deklaraciją, kaip tai numato Lietuvos Respublikos viešųjų ir 

privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.* 
 

* Šis reikalavimas taikomas viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti 

supaprastintus viešuosius pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams nuo 2018 m. sausio 1 d. 

 

____________________                             ____________________                    ___________________ 

        (pareigos)                                                           (parašas)                                         (vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 3 
 

_________________________________________________________________________ 
 

(Pirkimo organizatorių paskyrusios organizacijos pavadinimas) 

 

________________________________________________________________________                         

(Komisijos nario, eksperto ar pirkimų organizatoriaus vardas ir pavardė) 

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS PIRMININKO, KOMISIJOS NARIO, EKSPERTO AR 
 

PIRKIMŲ ORGANIZATORIAUS 
 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

 

20__ m.________________ d. 

 

Kelmė 

 

Būdamas Viešųjų pirkimų komisijos pirmininku, komisijos nariu, ekspertu ar pirkimo 
organizatoriumi  

1. Pasižadu:  
1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą 

su pirkimu susijusią informaciją, kuri man taps žinoma, dirbant Viešųjų pirkimų komisijos 
pirmininku, nariu ar ekspertu;  

1.2. man patikėtus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų 
galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti;  

1.3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų.  
2. Man žinoma, kad su pirkimu susijusią informaciją, kurią Viešųjų pirkimų įstatymo 

ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos numato teikti pirkimo procedūrose 
dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims, galėsiu teikti tik įpareigotas pirkimo komisijos ar 

perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens. Konfidencialią informaciją galėsiu 
atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.  

3. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:  
3.1. informacija, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas ir jos atskleidimas nėra 

privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;  
3.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Viešųjų pirkimų 

įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos nenumato teikti pirkimo 
procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims;  

3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių 
teisėtiems šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.  

4. Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti perkančiajai 
organizacijai ir tiekėjams padarytus nuostolius. 
 
 
 
 
 

___________________ 

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
  

(parašas) 
 
(vardas, pavardė) 



Priedas Nr. 4 

                                                                                    
                       Kelmės  lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus  

                           2017 m. liepos 3  d. įsakymo Nr. VK- 113   

                                        3 priedas 

   

PIRKIMO INICIATORIAUS PARAIŠKA - UŽDUOTIS  

201  .m......................mėn......d. 

                                                  
Pirkinio (objekto) pavadinimas ............................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................... 

 

Trumpas daikto (objekto) aprašymas: 

1.Savybės,kokybės apibudinimas (techninė specifikacija)........................................................................ 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

2.Reikalingas kiekis arba apimtis (vnt.).................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

3. Maksimali (didžiausia šio pirkimo vertė................................................................................................  

4. Planuojamas (turimas) šiam pirkimui lėšas.......................................................................................... 

5.Lėšų šaltinis (iš kokių lėšų bus apmokėta)........................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

6. Kita informacija apie prekę (prekes ).................................................................................................... 

 

Pirkimo iniciatorius   .....................................................................................                            

                                           vardas,  pavardė,                  parašas   



Priedas Nr. 5 

 

MAŽOS VERTĖS PIRKIMO PAŽYMA 
 

20__-__-__ 

Kelmė 

 

Pirkimo objekto pavadinimas ir trumpas aprašymas:  
 
 
 

 

Pirkimų organizatorius: ________________________________________ 

(pareigos, vardas ir pavardė) 

 

Informacija apie tiekėjus, jų siūlomas perkamo objekto savybes ir kainas: 

Eil. Svarbiausi žinomi duomenys apie tiekėją Dalyvio siūloma perkamo Informacijos šaltinis (pvz., 
Nr. (surašomi visi tiekėjai, į kuriuos buvo objekto kaina (Eur) ir kitos skambinta telefonu 000 0000, 

 kreiptasi arba pas kuriuos buvo domėtasi svarbios savybės internetas adresu www.cvpp.lt, 
      

 perkamu objektu)  reklaminis bukletas (pridėti 
 (pvz., pavadinimas, adresas, telefonas,  bukletą arba pateikti nuorodą į jį, 

 faksas, el. paštas, interneto adresas)  kreiptasi 20XX-XX-XX raštu Nr. 

   XX ir pan.) 

      

      

      

       
 

 

Jei perkama apklausiant tik vieną tiekėją, privaloma nurodyti Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo punktą, 
kuriuo remiantis apklaustas tik vienas tiekėjas. 

(nurodomos aplinkybės) ........................................................................................................................  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................................................  ..................... 

 

NUTARIU: (nurodomi sprendimai, pvz., 

1. Atmesti ..... pasiūlymą, kadangi .....;  
2. Laimėjusiu pripažinti ___________________ pasiūlymą. 

(nurodyti dalyvį) 

 

 

Pirkimų vykdytojas ________________ __________________ 

   (vardas, pavardė) (parašas) 

SPRENDIMĄ TVIRTINU: 

 

     
       

 (Pareigos)  (parašas)  (vardas, pavardė) 



Priedas Nr. 6  

 

KELMĖS LOPŠEIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“  2____METŲ PREKIŲ PIRKIMO 

ŽURNALAS, VERTĖ 
 

 

Prekių grupės 

bvpž 

Pirkimo 

pavadinima

s 

Data Faktinė 

vertė, 

eur su 

pvm  

Paraiškos 

nr. 

Pirkimo 

būdas 

Sutarties arba 

pvm sf data ir 

nr. 

Tiekėjas 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
        


