(ant firminio blanko)
ĮSAKYMAS
DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ VYKDYMO BEI SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIOMIS GALIOS
2017 m. rugsėjo 04 d. Nr.VI-195
Kaunas
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo
įstatymo (2017 m. gegužės 2 d. Nr. XIII-327) 25 str. 1 ir 2 dalimis:
1. Nurodau mažos vertės pirkimus vykdyti vadovaujantis „Mažos vertės pirkimų tvarkos
aprašu“, patvirtintu 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų direktoriaus įsakymu Nr. 1S-97
bei VDU ,,Rasos“ gimnazijos „Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašu“.
2. Nustatau, kad supaprastintos viešųjų pirkimų procedūros, pradėtos iki 2017 m. liepos 1 d.,
užbaigiamos pagal VDU ,,Rasos“ gimnazijos direktoriaus 2015 m. kovo 18 d. įsakymu Nr.
VI-76 patvirtintas Supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles.
3. Pripažįstu netekusiomis galios VDU ,,Rasos“ gimnazijos direktoriaus 2015 m. kovo 18 d.
įsakymu Nr. VI-76 patvirtintas Supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles.
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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų
direktoriaus įsakymu Nr. 1S-97 (toliau – MVPA).
2. Aprašas nustato prekių, paslaugų ir darbų pirkimų (toliau – Pirkimai) būdus ir jų
procedūrų atlikimo tvarką.
3. Atlikdama viešuosius pirkimus, perkančioji organizacija vadovaujasi šiuo Aprašu, taip
pat Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais.
Atliekant mažos vertės pirkimus, privalomai taikomos Viešųjų pirkimų įstatymo I skyriaus, 31, 34
straipsnių, 58 straipsnio 1 dalies, 82 straipsnio, 86 straipsnio 5, 6, 7 ir 9 dalių, 91 straipsnio, VI ir
VII skyrių ir kitų šiame Apraše nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnių ar jų dalių nuostatos.
4. Pagrindinės šiame Apraše vartojamos sąvokos:
4.1. mažos vertės pirkimas – tai:
4.1.1. supaprastintas pirkimas, kai prekių ar paslaugų pirkimo numatoma vertė yra mažesnė
kaip 58 000 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio (toliau –
PVM)), o darbų pirkimo numatoma vertė mažesnė kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki
tūkstančiai eurų) (be PVM);
4.1.2.supaprastintas pirkimas, atliekamas toms atskiroms pirkimo dalims, kurių bendra
vertė yra mažesnė kaip 58 000 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų) (be PVM) to paties tipo
prekių ar paslaugų sutarčių vertės, o perkant darbus – mažesnė kaip 145 000 Eur (šimtas
keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) (be PVM). Jeigu numatoma pirkimo vertė yra lygi
tarptautinio pirkimo vertės ribai arba ją viršija, 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;
4.2. pirkimų organizatorius – perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgaliotojo asmens
paskirtas darbuotojas, kuris perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka
mažos vertės pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma viešojo pirkimo komisija.
Pirkimų organizatoriai gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys;
4.3. neskelbiama apklausa – pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija kreipiasi į
tiekėjus, kviesdama pateikti pasiūlymus ir kurio pirkimo vertė ne didesnė kaip 10 000 (dešimt
tūkstančių) Eur (be PVM);
4.4. skelbiama apklausa – pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija apie atliekamą
pirkimą paskelbia Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis
(užpildo skelbimą apie pirkimą, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka);
4.5. viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) – perkančiosios organizacijos vadovo
įsakymu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsniu (atliekant projekto konkursą – 77
straipsniu) sudaryta komisija, kuri Viešųjų pirkimų įstatymo ir Aprašo nustatyta tvarka organizuoja
ir atlieka perkančiosios organizacijos tarptautinius ir supaprastintus pirkimus. Tarptautinius ir
supaprastintus pirkimus atlieka nuolatinė Komisija. Atskirais atvejais gali, o atliekant projekto
konkursą turi būti sudaroma Komisija konkrečiam pirkimui atlikti. Tokia Komisija veikia, kol
atlieka pirkimą.
4.6. Pirkimų planas – perkančiosios organizacijos parengtas ir patvirtintas einamaisiais
biudžetiniais metais planuojamų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų sąrašas.
4.7. Pirkimų suvestinė – perkančiosios organizacijos parengta informacija apie visus
biudžetiniais metais planuojamus vykdyti pirkimus, įskaitant mažos vertės pirkimus ir tuos, kurie
numatyti Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje (toliau – vidaus sandoriai). Ši informacija,
išskyrus mažos vertės pirkimus, kasmet ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o patikslinus pirkimų
planą – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, turi būti paskelbta Centrinėje viešųjų pirkimų
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informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) ir papildomai gali būti paskelbta perkančiosios
organizacijos interneto tinklalapyje.
4.8. Pirkimų žurnalas – perkančiosios organizacijos nustatytos formos dokumentas
(popieriuje ar skaitmeninėje laikmenoje), skirtas registruoti perkančiosios organizacijos atliktus
pirkimus.
4.9. Raštu reiškia bet kokią informacijos išraišką žodžiais arba skaičiais, kurią galima
perskaityti, atgaminti ir perduoti. Šis terminas apima ir elektroninėmis priemonėmis perduotą ir
saugomą informaciją.
4.10. 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.
4.11. Tiekėjų apklausos pažyma – perkančiosios organizacijos nustatytos formos
dokumentas, perkančiosios organizacijos vadovo nustatytais mažos vertės pirkimo atvejais
pildomas pirkimo organizatoriaus ir pagrindžiantis jo priimtų sprendimų atitiktį Viešųjų pirkimų
įstatymo ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams.
4.12. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnyje.
5. Mažos vertės pirkimus atlieka Komisija ar Pirkimo organizatorius. 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.
6. Mažos vertės pirkimus atlieka Komisija, kai prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarties
vertė viršija 10 000 eurų be PVM. Komisija dirba pagal perkančiosios organizacijos vadovo
patvirtintą Komisijos darbo reglamentą.
7. Mažos vertės pirkimus atlieka Pirkimo organizatorius, kai prekių, paslaugų ir darbų
pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 eurų be PVM. Pirkimo organizatorius, atlikdamas mažos
vertės pirkimą:
7.1. gali kreiptis ir į 1 (vieną) tiekėją žodžiu, kai pirkimo sutarties vertė neviršija 3 000 eurų
be PVM (gali būti sudaroma žodinė sutartis);
7.2. kreipiasi į 1 (vieną) ar daugiau tiekėjų raštu, kai pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000
eurų be PVM (sudaroma tik rašytinės formos sutartis).
8. Pirkimo organizatorius, Komisijos nariai, ekspertai, stebėtojai prieš pradėdami darbą turi
pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą (1 ir 2 priedai), kuriuos saugo
Pirkimų organizatorius.
9. Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras.
Tai gali būti atliekama bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo,
jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pirkimo procedūras nutraukti privaloma,
jeigu buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos
padėties negalima ištaisyti.
10. Pasikeitus Apraše minimiems teisės aktams ir rekomendacinio pobūdžio dokumentams,
taikomos aktualios tų teisės aktų ir rekomendacinio pobūdžio dokumentų redakcijos nuostatos.
II. PIRKIMŲ PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS
11. Perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu paskirtas už viešųjų pirkimų plano
sudarymą ir jo vykdymą atsakingas darbuotojas einamiesiems metams numatomus vykdyti
viešuosius pirkimus pradeda planuoti kiekvienų metų pirmą ketvirtį ir sudaro viešųjų pirkimų planą
(toliau – pirkimų planas), kuriame nurodo: eilės numerį, prekės, paslaugos ar darbų kodą pagal
Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną, prekės, paslaugos ar darbų pavadinimą, numatomą pirkimo
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pradžią (ketvirtis), ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmę (su pratęsimais), planuojamo
viešojo pirkimo vertę (be PVM), pastabas.
12. 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.
13. Pirkimo dokumentai rengiami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.
Pirkimo dokumentus rengia ir tvirtina Pirkimo organizatorius – kai pirkimą vykdo Pirkimo
organizatorius, arba Komisija – kai pirkimą vykdo Komisija.
14. Kiekvieną atliktą mažos vertės pirkimą Komisija arba pirkimo organizatorius
registruoja pirkimų registro žurnale (2 priedas).
15. Sutarties projektus rengia pirkimų organizatorius, kai pirkimą vykdo Pirkimo
organizatorius, Komisija, kai pirkimą vykdo Komisija.
III. PIRKIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMAS
16. 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.
17. 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.
18. Kai pirkimą vykdo Komisija, kiekvienas Komisijos sprendimas turi būti
protokoluojamas. Kai pirkimą vykdo pirkimo organizatorius, pildoma supaprastinto pirkimo tiekėjų
apklausos pažyma (1 priedas), išskyrus atvejus, kai šiame Apraše nustatyta tvarka tiekėjo (-ų)
apklausa vykdoma žodžiu ir apklausiamas vienintelis (vienas) tiekėjas. Pirkimo organizatorius
teikia užpildytą tiekėjų apklausos pažymą tvirtinti Perkančiosios organizacijos vadovui.
19. Pirkimo organizatorius priėmęs sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, remdamasis
nustatytos formos tiekėjų apklausos pažyma, taip pat pasiūlyme nurodyta informacija, reikalinga
sutarčiai pasirašyti, organizuoja sutarties pasirašymą (išskyrus teisės aktuose, MVPA ir Apraše
numatytus atvejus, kai sutartis sudaroma žodžiu).
20. Komisija, priėmusi sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, organizuoja sutarties
pasirašymą.
20. Kiekviena atliekama pirkimo procedūra patvirtinama toliau nurodomais dokumentais:
20.1. jei pirkimas vykdomas žodžiu, pirkimą patvirtinantys dokumentai yra sutartis ir CVP
IS paskelbta informacija apie ją, o jei sutartis sudaryta žodžiu – sąskaita faktūra arba kiti
buhalterinės apskaitos dokumentai;
20.2. jei pirkimas vykdomas raštu, pirkimą patvirtinantys dokumentai yra susirašinėjimo
informacija, įskaitant skelbimą apie pirkimą (jei pirkimas buvo skelbiamas) ir kitus pirkimo
dokumentus, protokolai (fiksuojantys Komisijos sprendimus ar surašomi derybų ar susitikimų su
tiekėjais atveju), taip pat sudaryta sutartis ir CVP IS paskelbta informacija apie ją, o jei sutartis
sudaryta žodžiu – sąskaita faktūra arba kiti buhalterinės apskaitos dokumentai.
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IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Visi su pirkimų organizavimu, vykdymu ir vidaus kontrole susiję dokumentai saugomi
kartu su pirkimų procedūrų dokumentais Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo
nustatyta tvarka.
____________________________
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Tvarkos aprašo 1 priedas
SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO PAŽYMA

20XX m. XXXX d.
Kaunas

1. Pirkimo objekto pavadinimas ir trumpas aprašymas:
2. Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ:
3. Pirkimų
(vardas, pavardė)
organizatorius:
4. Pirkimo būdo pavadinimas
5. Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys:
6. Pateikę pasiūlymus arba apklausti tiekėjai:
Eil.
Pavadinimas
Adresas, telefonas, faksas ir pan.
Nr.

Siūlymą pateikusio asmens
įgalioto atstovo pareigos, vardas,
pavardė

7. Tiekėjų siūlymai:
Eil. Tiekėjo pavadinimas
Nr.

Siūlymo
data

Siūlymo duomenys
(nurodyti konkrečias charakteristikas)

8. Tinkamiausiu pripažintas tiekėjas:
(tiekėjo pavadinimas ir siūlymo eilės numeris)
9. Jeigu įvertinti mažiau nei 3 tiekėjų siūlymai, to priežastys:
(pažymą parengusio asmens pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)
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Tvarkos aprašo 2 priedas

VDU „RASOS“ GIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

Pas
lau
gos
kate
gorija
1

Kodas
pagal
BVPŽ

2

Pava
dini
mas

3

Pirkimo sutartis ar pvm sąskaita
faktūra
Nume
ris

Data

Truk
mė

Vertė
eurais
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7

Tiekėjo
pavadini
mas

Pirkimo
būdas

Pirkimo
organizatorius

Kita
Infor
maci
ja
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