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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro (toliau – Perkančioji 

organizacija) viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato viešųjų 

pirkimų organizavimo ir atlikimo tvarką Perkančiojoje organizacijoje.  

2. Atlikdama pirkimus ir vykdydama pirkimo sutartis Perkančioji organizacija vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, 

kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus įsakymais ir Perkančiosios organizacijos priimtais teisės aktais. 

3. Tvarkos aprašu siekiama užtikrinti viešųjų pirkimų pagrindinių principų laikymąsi 

Perkančiojoje organizacijoje ir sudaryti sąlygas taupiai, efektyviai ir rezultatyviai naudoti 

Perkančiajai organizacijai skirtus asignavimus ir kitas lėšas. 

4. Organizuojant ir kontroliuojant pirkimus Perkančiojoje organizacijoje laikomasi 

konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. 

5. Pagrindinės šiame apraše vartojamos sąvokos: 

Mažos vertės pirkimas – tai: 

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) supaprastintas pirkimas, atliekamas toms atskiroms pirkimo dalims, kurių bendra vertė 

yra mažesnė kaip 58 000 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiasi 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 procedūros, būtų ne didesnės kaip 20 

procentų bendros visų pirkimo dalių vertės. 

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (toliau – MVPA) – dokumentas, parengtas 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 

įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, nustatantis prekių, paslaugų ir 

darbų mažos vertės pirkimų (toliau – Pirkimai) būdus ir jų procedūrų atlikimo tvarką. 

Pirkimų iniciatorius – Perkančiosios organizacijos darbuotojas arba skyrius, kuris nurodė 

poreikį įsigyti reikalingų prekių, paslaugų arba darbų. Jei Perkančioji organizacija neturi sudarę 

sutarties dėl poreikyje nurodytų prekių, paslaugų, ar darbų įsigijimo, tai Pirkimo iniciatorius turi 

prie poreikio pridėti informaciją, iš kur pageidaujama įsigyti nurodytas prekes, paslaugas ar darbus. 

Pirkimų organizatorius – Perkančiosios organizacijos vadovo paskirtas darbuotojas, kuris 

Perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka mažos vertės pirkimus, kai 

tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešojo pirkimo komisija. 

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) – Perkančiosios organizacijos vadovo 

įsakymu sudaryta Komisija, kuri šio Aprašo nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka pirkimus. 

Pirkimų planas – Perkančiosios organizacijos parengtas ir patvirtintas einamaisiais 

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

Pirkimų žurnalas – Perkančiosios organizacijos nustatytos formos dokumentas 

(popieriuje), skirtas registruoti Perkančiosios organizacijos atliktus pirkimus. 

Rinkos tyrimas – kokybinės ir kiekybinės informacijos apie realių bei potencialių prekių, 

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

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

susijusiems su pirkimais, priimti. 

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

pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose. 



7. Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, siekia racionaliai naudoti tam skirtas lėšas, 

bei užtikrinti, kad būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų vykdant 

pirkimo sutartis. Pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio 

pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. 

8. Perkančiosios organizacijos vykdomuose mažos vertės pirkimuose turi teisę dalyvauti 

fiziniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys, viešieji juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų 

padaliniai ar tokių asmenų grupės. 

9. Mažos vertės pirkimus atlieka Komisija ar Pirkimo organizatorius. Komisijos pirmininku, 

jos nariais, Pirkimo organizatoriais skiriami nepriekaištingos reputacijos asmenys Viešųjų pirkimų 

įstatymo nustatyta tvarka. Pirkimo iniciatoriaus parengtiem pirkimo dokumentams įvertinti, 

pasiūlymams nagrinėti ir vertinti, kai reikia specialių žinių, gali būti pasitelkiami ekspertai (dalyko 

žinovai konsultuoti klausimu, kuriam reikia specialių žinių, ar jį įvertinti), nesantys Komisijos 

nariais. 

10. Mažos vertės pirkimus atlieka Pirkimo organizatorius, atskiru direktoriaus pavedimu 

Komisija. 

11. Pirkimo organizatorius ar Komisija, atlikdami mažos vertės pirkimą: 

11.1. gali kreiptis į 1 (vieną) tiekėją žodžiu, kai pirkimo sutarties vertė neviršija 3 000 eurų 

be PVM; 

11.2. gali kreiptis į 1 (vieną) ar daugiau tiekėjų raštu, kai pirkimo sutarties vertė neviršija 10 

000 eurų be PVM. 

11.3. atlieka mažos vertės viešąjį pirkimą per CVP IS ar CPO, kai pirkimo sutarties vertė 

viršija 10 000 eurų be PVM. 

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

paskirti keli Pirkimo organizatoriai. 

13. Komisija dirba pagal Perkančiosios organizacijos vadovo patvirtintą Komisijos darbo 

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

įgaliojimai. Komisija, Pirkimo organizatorius sprendimus priima savarankiškai. Komisijos veiklai 

vadovauja Komisijos pirmininkas. Komisijos sekretoriais skiriami vienas iš Komisijos narių. 

14. Pirkimo organizatorius, Komisijos nariai, ekspertai prieš pradėdami darbą turi pasirašyti 

nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą (priedai Nr. 1 ir 2). Komisijos sekretorius, 

Pirkimo organizatorius perduoda juos saugoti Perkančiosios organizacijos atsakingam darbuotojui. 

15. Perkančioji organizacija gali įsigyti prekes, paslaugas ir darbus iš centrinės 

perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) arba per ją, kai CPO kataloge siūlomos prekės, 

paslaugos ar darbai atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius ir Perkančioji organizacija negali 

jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. Perkančiosios organizacijos 

neprivalo motyvuoti savo sprendimo neatlikti CPO kataloge siūlomų prekių, paslaugų ar darbų 

pirkimo.  

16. Bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo ar laimėtojo 

nustatymo Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, 

jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti 

Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima 

ištaisyti. 

17. Pasikeitus Apraše minimiems teisės aktams ir rekomendacinio pobūdžio dokumentams, 

taikomos aktualios tų teisės aktų ir rekomendacinio pobūdžio dokumentų redakcijos nuostatos. 

 

II. PIRKIMŲ PLANAVIMAS 

 

18. Perkančiosios organizacijos viešieji pirkimai vykdomi pagal Perkančiosios 

organizacijos vadovo rašytinį, žodinį pavedimą atlikti pirkimą ir patvirtintą, Įstatymo nustatyta 

tvarka paskelbtą, metinį pirkimų planą, kuris sudaromas laikotarpiui nuo einamųjų metų sausio 1 d. 



iki gruodžio 31 d. (toliau – Pirkimų planas). 

19. Perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų pirkti prekių, paslaugų ar darbų 

poreikį formuoja Pirkimų iniciatoriai ir Pirkimų organizatorius. Kiekvienas Pirkimų iniciatorius 

kiekvienų biudžetinių metų pabaigoje, bet ne vėliau kaip iki gruodžio 15 d., už pirkimų planavimą 

atsakingam asmeniui raštu, elektroniniu paštu pateikia planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų 

informaciją ateinantiems biudžetiniams metams.  

20. Už pirkimų planavimą atsakingas asmuo, gavęs iš Pirkimų iniciatorių planuojamų 

vykdyti viešųjų pirkimų informaciją, pagal Pirkimų iniciatorių pateiktą prekių, paslaugų ir darbų 

pirkimų poreikį rengia Pirkimų plano projektą. Pirkimų planas rengiamas pagal pridedamą formą 

(priedas Nr. 3).  

21. Patvirtintą Perkančiosios organizacijos planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais 

metais pirkimų planą kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos paskelbia savo tinklalapyje. 

22. Atsiradus nenumatytam pirkimų poreikiui ar dėl įvairių priežasčių sumažėjus poreikiui, 

tikslinamas Pirkimų planas. Pirkimų planas nekeičiamas, jeigu dėl Perkančiosios organizacijos 

nenumatytų aplinkybių iškyla poreikis ypač skubiai atlikti pirkimų plane nenurodytą pirkimą arba 

kai konkretaus pirkimo metu keičiasi informacija, kuri apie šį Pirkimą nurodyta Pirkimų plane.  

23. Pirkimai Perkančiojoje organizacijoje gali būti atliekami ir iki Pirkimų plano 

patvirtinimo, juos suderinus su Perkančiosios organizacijos vadovu, Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos biudžetinių įstaigų centralizuotu apskaitos skyriumi (toliau – KMSA BĮCAS). 

24. Pirkimų planas tikslinamas ne dažniau kaip vieną kartą per ketvirtį. 

  

III. PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

25.  Pirkimų organizatorius ir Komisija mažos vertės pirkimus vykdo pagal patvirtintą 

Perkančiosios organizacijos Pirkimų planą ir/ar pagal žodinį vadovo pavedimą.  

26.  Pirkimo dokumentai rengiami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. 

Pirkimo dokumentus rengia Pirkimo organizatorius – kai pirkimą vykdo Pirkimo organizatorius, 

Komisija – kai pirkimą vykdo Komisija.  

27.  Pirkimų organizatorius ir Komisija viešuosius pirkimus atlieka Mažos vertės viešųjų 

pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 

įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka (toliau 

– MVPT). 

28.  Pirkimų organizatorius atlikdamas viešąjį pirkimą iš vieno tiekėjo, kai sutarties vertė 

neviršija 3000 Eur be PVM, užpildo “Teikimo” formą (priedas Nr. 4) ir pateikia ją derinti KMSA 

BĮCAS, jiems suderinus pateikiama tvirtinti įstaigos vadovui. 

29.  Pirkimų organizatorius atlikdamas pirkimą, kurio sutarties vertė gali viršyti 3000 Eur be 

PVM, parengia kvietimą su apklausos sąlygomis bei pasiūlymo forma tiekėjams, iš kurių tikimasi 

gauti pasiūlymų. Kviečiamas mažiausiai vienas arba trys tiekėjai. Pirkimų organizatorius kvietimus 

su apklausos sąlygomis ir pasiūlymo forma išsiunčia tiekėjams elektroniniu paštu. Kvietimas su 

apklausos sąlygomis ir pasiūlymo forma teikiamas derinamui KMSA BĮCAS ir jiems suderinus, 

teikiama tvirtinti įstaigos vadovui. 

30.  Pirkimų organizatorius ar komisija atlikdama viešąjį pirkimą, kurio sutarties vertė viršija 

10 000 Eur be PVM, parengia apklausos sąlygas, kurias pateikia derinti KMSA BĮCAS, jiem 

suderinus teikiama tvirtinti įsakymu įstaigos vadovui. Įsakymu patvirtintos apklausos sąlygos 

paskelbiamos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS). Tolimesnis 

pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis. 

31.  Perkančiosios organizacijos vadovas įvertinęs parinktą pirkimo būdą, susipažinęs su 

pirkimo dokumentuose pateikta informacija, pritaria pirkimo būdui ir patvirtina pirkimo 

dokumentus arba priima sprendimą netvirtinti pirkimo dokumentų ir nurodo jų trūkumus ar kitus 

motyvus. 



32.  Komisija arba Pirkimo organizatorius pagal vadovo pastabas pataiso pirkimo 

dokumentus ir pakartotinai teikia vadovui. 

33.  Patvirtinus pirkimo dokumentus, pirkimas vykdomas MVPT ir Apraše nustatyta tvarka. 

34.  Patvirtinus pirkimo dokumentus, neskalbiamus ir skelbiamus viešuosius pirkimus 

vykdoma reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. 

35.  Pirkimo procedūrų, pirkimo dokumentų paaiškinimus (patikslinimus) tiekėjams savo 

iniciatyva ar pagal tiekėjų prašymus teikia Pirkimo organizatorius, kai pirkimą vykdo Pirkimo 

organizatorius, Komisija, kai pirkimą vykdo Komisija. 

36.  Komisija ar Pirkimo organizatorius pasiūlymus nagrinėja, vertina ir palygina 

nedalyvaujant tiekėjams. Susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, 

vertinimu ir palyginimu, gali tiktai Perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai, Viešųjų pirkimų 

tarnybos atstovai, Perkančiosios organizacijos vadovas, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir 

institucijos, turintys tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą 

administruojantys viešieji juridiniai asmenys pagal savo kompetenciją. 

37.  Kai pirkimą vykdo Komisija, kiekvienas Komisijos sprendimas turi būti 

protokoluojamas.  

38.  Tiekėjas gali paprašyti, kad Perkančioji organizacija paaiškintų pirkimo dokumentus. 

Perkančioji organizacija atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, 

jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos.  

39.  Perkančioji organizacija į gautą prašymą atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo 

gavimo dienos. Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems 

kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė pirkimo dokumentus, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą duoti 

paaiškinimą. Atsakymas turi būti siunčiamas taip, kad tiekėjas jį gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo 

dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

40.  Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali 

paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, tikslinant ir paskelbtą informaciją. Paaiškinimai turi būti 

išsiųsti (paskelbti) likus ne mažiau, kaip 1 darbo dienai  iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

41.  Jeigu Perkančioji organizacija rengia susitikimą su tiekėju, Komisija ar pirkimų 

organizatorius surašo šio susitikimo protokolą. Protokole fiksuojami visi šio susitikimo metu 

pateikti klausimai dėl pirkimo dokumentų ir atsakymai į juos.  

42.  Jeigu pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS, ten pat skelbiama apie pirkimo dokumentų 

paaiškinimus (patikslinimus), ir prireikus pratęsiams pasiūlymų pateikimo terminas. Jeigu pirkimo 

dokumentai neskelbiami CVP IS, pranešimai apie pirkimo dokumentų paaiškinimus (patikslinimus) ir 

prireikus termino pratęsimą išsiunčiami visiems tiekėjams, kuriems buvo pateikti pirkimo dokumentai. 

43.  Perkančioji organizacija atidariusi vokus, ir matydama pasiūlymus, dar prieš tiekėjų 

kvalifikacijos tikrinimą, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 18 p., turi teisę nepriimti 

viešojo pirkimo pasiūlymo kai: 

43.1. Jis neatitinka Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo dokumentuose nustatytų 

reikalavimų, įskaitant reikalavimus dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų, kvalifikacijos, kokybės 

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

43.2. Jame pasiūlyta kaina viršija viešajam pirkimui skirtas lėšas, Perkančiosios 

organizacijos nustatytas prieš pradedant pirkimo procedūrą; 

43.3. Jis gautas pavėluotai;  

43.4. Dėl jo Perkančioji organizacija turi įrodymų apie neleistino susitarimo ar korupcijos 

atvejus;  

43.5. Jame pasiūlyta tiekėjo nepagrįsta ar netinkamai pagrįsta neįprastai maža kaina. 

44. Perkančiosios organizacijos Pirkimų organizatorius tikrina priimtų ir tinkamų tiekėjų 

pasiūlymuose pateiktų kvalifikacinių duomenų atitiktį apklausos sąlygose nustatytiems 



kvalifikaciniams reikalavimams. Jeigu nustatoma, kad tiekėjo pateikti kvalifikaciniai duomenys yra 

neišsamūs arba netikslūs, ji privalo prašyti tiekėjo juos patikslinti. Pasiūlymas nagrinėjamas ir 

vertinamas konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymą pateikusio tiekėjo atstovams. 

45. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Perkančiajai organizacijai paprašius, 

tiekėjai privalo per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą pateikti papildomus paaiškinimus 

nekeisdami pasiūlymo esmės. 

46. Jeigu pateiktame pasiūlyme Perkančioji organizacija randa pasiūlyme nurodytos kainos 

apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme 

pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines 

klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis 

dalimis.  

47. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Perkančioji organizacija 

turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo paprašyti per Perkančiosios organizacijos 

nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų 

sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar tiekėjas, kurio pasiūlyme 

nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį bei užtikrinti, kad nebūtų 

sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Perkančioji organizacija vertindama, ar tiekėjo 

pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, palygina tiekėjo pasiūlyme nurodytą 

kainą su rinkoje esančiomis analogiškomis perkamomis paslaugų kainomis bei su kitų tiekėjų 

pasiūlymuose nurodytomis kainomis. Jei tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas. 

48. Pasiūlymas atmetamas, jeigu: 

48.1. Pasiūlymas neatitiko apklausos sąlygose nustatytų reikalavimų; 

48.2. Tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų 

ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo; 

48.3. Buvo pasiūlytos per didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;  

48.4. Buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkimo organizatoriaus prašymu 

nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos 

kainos; 

48.5. Tiekėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, 

kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis; 

48.6. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys 

dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, 

jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS 

priemonėmis; 

48.7. Pasiūlymas pateiktas po nurodyto termino. 

49. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu. 

50. Perkančioji organizacija įvertina pateiktus pasiūlymus ir nustato pasiūlymų eilę. 

Pasiūlymai eilėje surašomi kainų didėjimo tvarka. Ši eilė ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 

vokų atplėšimo dienos pranešama pasiūlymus pateikusiems teikėjams. 

51. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo 

pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal pirkimo dokumentų sąlygas. 

52. Apie pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymą ir apie sprendimą sudaryti 

pirkimo sutartį, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu 

pranešama pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, 

kartu su pranešimu apie nustatytą eilę ir laimėjusį pasiūlymą, raštu pranešama ir apie jų pasiūlymų 

atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos 

tokio sprendimo priežastys. 

53. Jeigu keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant preliminarią pasiūlymų 

eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, anksčiausiai įregistravęs pasiūlymą. 

54. Kiekvieną atliktą mažos vertės pirkimą Komisija arba Pirkimo organizatorius 



registruoja pirkimų registro žurnale (priedas Nr. 5). Žurnale turi būti šie rekvizitai: eilės numeris, 

pirkimo data ir numeris, dokumento tipas (apklausos sąlygos, teikimas, protokolas ir kt.), pirkimo 

pavadinimas, prekių, paslaugų ar darbų kodai pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (toliau – 

BVPŽ), kuo vadovaujantis atliekamas pirkimas, laimėjusio tiekėjo pavadinimas, pirkimo rezultatas 

(sąskaitos faktūros arba sutarties data ir numeris). 

55. Sutarties projektus rengia Pirkimų organizatorius, kai pirkimą vykdo Pirkimo 

organizatorius, Komisija, kai pirkimą vykdo Komisija. 

 

IV. PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS IR VYKDYMAS 

 

56. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam tiekėjui, kurio pasiūlymas 

pripažintas laimėjusiu. Tiekėjas sudaryti pirkimo sutartį kviečiamas raštu (išskyrus atvejus, kai 

apklausa vykdoma žodžiu). Pasiūlyme sudaryti pirkimo sutartį, nurodomas laikas, iki kada tiekėjas 

turi pasirašyti pirkimo sutartį. 

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

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

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

57.1. vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis ar 

preliminarioji sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų;  

57.2. pirkimo sutartis sudaroma dinaminės pirkimo sistemos pagrindu arba preliminariosios 

sutarties pagrindu;  

57.3. pirkimo sutartis sudaroma žodžiu. 

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

mažesnė kaip 3 000 Eur be PVM. Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytuose 

aprašuose nustatytais atvejais (ypatingos sąlygos) gali būti leidžiama žodžiu sudaryti supaprastinto 

pirkimo sutartis, kurių vertė ne didesnė kaip 10 000 Eur be PVM. 

59. Sutarties projektą ruošia tiekėjas. 

60. Pirkimo organizatorius ar Komisija patikrina, ar parengtas galutinis pirkimo sutarties 

projektas atitinka pirkimo dokumentuose pateiktą projektą arba esmines pirkimo sutarties sąlygas. 

61. Komisija arba Pirkimo organizatorius nustatyta tvarka suderintus du pirkimo sutarties 

originalius egzempliorius teikia viešojo pirkimo laimėtojui, pasirašyti.  

62. Viešojo pirkimo laimėtojas jam pateiktus du sutarties egzempliorius turi pasirašyti bei 

grąžinti Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Esant objektyvioms 

aplinkybėms, Komisija arba Pirkimo organizatorius gali nustatyti ir kitą sutarties pasirašymo 

terminą. Per nustatytą terminą nepateikus pasirašytų minėtų dokumentų, laikoma, kad pirkimo 

laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį. 

63. Viešojo pirkimo laimėtojui nustatyta tvarka bei terminais pasirašius du originalius 

pirkimo sutarties egzempliorius Komisija arba Pirkimų organizatorius teikia juos Perkančiosios 

organizacijos vadovui. 

64. Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, 

išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų 

komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 15 dienų 

nuo pirkimo sutarties sudarymo turi paskelbti CVP IS tuo atveju, jei pirkimas buvo vykdomas per 

CVP IS.  

65. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo įsipareigojimų vykdymo, pristatymo (atlikimo, 

teikimo) terminų laikymosi koordinavimą (organizavimą), taip pat prekių, paslaugų ir darbų 

atitikties pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams stebėseną atlieka 

Pirkimų organizatorius ir Pirkimų iniciatorius. 

66. Pirkimų organizatorius arba Pirkimų iniciatorius, pastebėjęs pirkimo sutarties vykdymo 

trūkumus ar esant kitoms svarbioms aplinkybėms gali kreiptis į Perkančiosios organizacijos vadovą, 



siūlydamas taikyti pirkimo sutartyje numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdą (-us), taip pat 

inicijuoti pirkimo sutarties nutraukimą joje nustatytais pagrindais, jei tai būtina. 

67. Pirkimų organizatorius seka pirkimo sutarties pabaigos datą. 

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

tiekimas ar paslaugų teikimas yra būtinas Perkančiosios organizacijos funkcijoms atlikti, Pirkimų 

organizatorius privalo numatyti jų pirkimą ateinančiais biudžetiniais metais. 

69. Prekių, paslaugų ar darbų priėmimo − perdavimo aktą pasirašo Pirkimo organizatorius 

arba Pirkimų iniciatorius, kuris privalo įsitikinti, kad pirkimo objektas, jo techniniai, funkciniai, 

kiekybiniai, kokybės reikalavimai atitinka pirkimo sutartyje nustatytas sąlygas, nepažeisti prievolių 

užtikrinimo terminai, kitos pirkimo sutartyje nustatytos sąlygos ir prievolės yra įvykdytos tinkamai. 

 Jei pirkimo organizatorius arba Pirkimų iniciatorius nustato, kad pirkimo objektas ar jo 

techniniai, funkciniai, kiekybiniai, kokybės reikalavimai neatitinka pirkimo sutartyje nustatytų 

sąlygų, priėmimo − perdavimo akto nepasirašo ir raštu reikalauja iš tiekėjo tinkamo prievolių 

įvykdymo. 

70. Tiekėjui neįvykdžius pirkimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų, Pirkimo organizatorius 

arba Pirkimų iniciatorius teikia siūlymą Perkančiosios organizacijos vadovui dėl pirkimo sutarties 

nutraukimo ar joje numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų taikymo tiekėjui. 
71. Perkančioji organizacija privalo Viešųjų pirkimų tarnybai pagal jos nustatytas formas ir 

reikalavimus pateikti visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų, kai pagal preliminariąsias 

pirkimo sutartis sudaromos pagrindinės sutartys, ir visų per kalendorinius metus atliktų mažos 

vertės pirkimų ataskaitą. Ataskaita pateikiama iki kiekvienų einamųjų metų sausio 31 d.  
 

V. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

72.  Tiekėjų pretenzijas Perkančiajai organizacijai nagrinėja Komisija arba Pirkimo 

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

organizatoriaus išvadomis ir Pirkimo organizatoriaus ar Komisijos pirmininko paaiškinimais, 

priima Perkančiosios organizacijos vadovas. 

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

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

pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams ne 

vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

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

kartu su pirkimų procedūrų dokumentais Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 

nustatyta tvarka. 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto 

socialinės paramos centro  

viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos  

aprašo 1 priedas 

 

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(Viešojo pirkimo komisijos pirmininko, nario, pirkimo organizatoriaus ar eksperto vardas ir pavardė, asmens kodas) 

 

 

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKO, NARIO, PIRKIMO 

ORGANIZATORIAUS AR EKSPERTO NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA 

 

20__ m. _____________ d. Nr. ______ 

 

Klaipėda 

 

 

Būdamas Viešojo pirkimo komisijos ____________________, pasižadu: 
    (pirmininku, nariu, pirkimo organizatoriumi, ekspertu) 
 

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

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

atlikti Viešojo pirkimo komisijos _____________________ pareigas; 
                           (pirmininko, nario, pirkimo organizatoriaus, eksperto) 

2. 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, nedelsdamas 

raštu pranešti apie tai mane Viešojo pirkimo komisijos __________________________ paskyrusios 

perkančiosios organizacijos vadovui ir nusišalinti. (Pirmininku, nariu, pirkimo organizatoriumi, ekspertu) 

Man išaiškinta, kad 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. 

 

 

________________           ______________________________ 
 (Parašas)                    (Vardas ir pavardė)    

  
 

 

 

 

                                        



Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto 

socialinės paramos centro  

viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos  

aprašo 2 priedas 

 

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(Viešojo pirkimo komisijos pirmininko, nario, pirkimo organizatoriaus ar eksperto vardas ir pavardė, asmens kodas) 

 

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKO, NARIO, PIRKIMO 

ORGANIZATORIAUS AR EKSPERTO KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

 

20__ m.________________ d. 

Klaipėda 

 

Būdamas Viešųjų pirkimų komisijos ______________________________,  
(pirmininku, nariu, pirkimo organizatoriumi, ekspertu) 

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, pirkimo organizatoriumi  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 ir  pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 



Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto  

socialinės paramos centro  

viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos  

aprašo 3 priedas 
 

________Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras_ ______________ 
 (įstaigos pavadinimas) 

 

20___ METŲ PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ  

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 
 

 

Eil. 

Nr. 

Pirkimo objekto 

pavadinimas 

Kodas pagal Bendrąjį 

viešųjų pirkimų žodyną 

(BVPŽ) 

Preliminarus prekių, 

paslaugų, darbų 

apimtys, kiekiai 

Numatoma 

pirkimo data 

(ketvirtis) 

 

Pirkimas 

atliekamas 

CVP IS, CPO 

Pirkimo 

būdas 

 

Ketinamos 

sudaryti pirkimo 

sutarties trukmė 

Finansavimo šaltiniai 

1 2 3  4 5 6 7 8 

PASLAUGŲ PIRKIMAS 

         

PREKIŲ PIRKIMAS 

         

DARBŲ PIRKIMAS 

         

 

Pirkimų organizatorius                                                                                 _______________________________ 

                                                                               (vardas, pavardė, parašas)   

 

SUDERINTA 

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams                         _______________________________ 

                                                                               (vardas, pavardė, parašas)  

           

 

 

 



Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto  

socialinės paramos centro  

viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos  

aprašo 5 priedas 

 

 

 

Pirkimų registro žurnalas 

Eil. 

Nr. 

Pirkimo data, 

numeris 

Pirkimo 

dokumento 

pavadinimas 

Pirkimo objekto 

pavadinimas 

Prekės, paslaugos 

ar darbų kodai 

pagal BVPŽ 

Kuo vadovaujantis 

atliekamas pirkimas 

 

Tiekėjo pavadinimas Sąskaitos faktūros data ir 

numeris arba pirkimo 

sutarties numeris, 

sudarymo data 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        



 


