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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro (toliau –Centras) Viešųjų pirkimų 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato tarptautinių, supaprastintų ir 

mažos vertės pirkimų (toliau – pirkimai) organizavimo ir vykdymo tvarką, apimančią Centro 

poreikių nustatymą, pirkimų planavimą ir iniciavimą, pasirengimą pirkimams, jų vykdymą, pirkimo 

sutarties sudarymą ir įgyvendinimą. 

2. Centras, organizuodamas ir vykdydamas pirkimus, turi užtikrinti racionalų biudžeto ir kitų 

lėšų naudojimą, pagrindinių viešųjų pirkimų principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų 

laikymąsi. 

3. Centras, planuodamas ir vykdydamas pirkimus, įgyvendindamas pirkimo sutartis, 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), jo 

įgyvendinamaisiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais ir 

perkančiosios organizacijos priimtais teisės aktais. 

4. Apraše vartojamos sąvokos: 

    4.1. Pirkimo organizatorius - Perkančiosios organizacijos vadovo paskirtas darbuotojas, 

kuris perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka planuoja, organizuoja ir atlieka mažos vertės 

pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma viešojo pirkimo komisija; 

   4.2. Pirkimo iniciatorius - Perkančiosios organizacijos darbuotojas, kuris nurodė poreikį 

įsigyti reikalingų prekių, paslaugų arba darbų.  

        4.3. Viešojo pirkimo komisija (toliau - Komisija) - Perkančiosios organizacijos vadovo 

įsakymu, pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnį, sudaryta Komisija, kuri šio Aprašo nustatyta 

tvarka organizuoja ir atlieka pirkimus.  

        4.4. Planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė  - pirkimų iniciatorių pateikta, pirkimų 

organizatoriaus parengta susisteminta informacija apie ateinančiais biudžetiniais metais reikalingas 

pirkti prekes, paslaugas ir darbus.  

       4.5. Mažos vertės pirkimo pažyma - Perkančiosios organizacijos nustatytos formos 

dokumentas, mažos vertės pirkimo atvejais pildomas Pirkimo organizatoriaus ir pagrindžiantis jo 

priimtų sprendimų atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų 

reikalavimams. 

       4.6. Numatomo pirkimo vertė - Perkančiosios organizacijos numatoma pirkimo vertė 

skaičiuojama imant visas mokėtinas sumas be pridėtinės vertės mokesčio, į ją įtraukiant visas 

pirkimo sutarčių pasirinkimo ir atnaujinimo galimybes. 

       4.7. Mažos vertės pirkimas - supaprastintas pirkimas, kai yra bent viena iš šių sąlygų:  

              4.7.1. prekių ar paslaugų pirkimo numatoma vertė yra mažesnė kaip 58 000 Eur (be 

pridėtinės vertės mokesčio), o darbų pirkimo numatoma vertė mažesnė kaip 145 000 Eur (be 

pridėtinės vertės mokesčio);  

              4.7.2. perkančioji organizacija turi teisę įstatymo nustatyta tvarka atlikti mažos vertės 

pirkimą atskiroms pirkimo dalims, kurių bendra vertė yra mažesnė kaip 58 000 Eur (be pridėtinės 



vertės mokesčio) to paties tipo prekių ar paslaugų sutarčių vertės, o perkant darbus – mažesnė kaip 

145 000 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio).  

5. Pasikeitus Apraše minimų teisės aktų ar rekomendacinio pobūdžio dokumentų nuostatoms, 

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

 

 

II SKYRIUS 

 PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

6. Centras privalo įsigyti prekių, paslaugų ir darbų iš Centrinės perkančiosios organizacijos 

arba per ją, jeigu Lietuvos Respublikoje veikiančios Centrinės perkančiosios organizacijos siūlomos 

prekės ar paslaugos, per sukurtą dinaminę pirkimų sistemą ar sudarytą preliminariąją sutartį galimos 

įsigyti prekės, paslaugos ar darbai atitinka Centro poreikius ir Centras negali prekių, paslaugų ar 

darbų įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. Centras privalo motyvuoti 

savo sprendimą neatlikti pirkimo naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis ir 

saugoti tai patvirtinantį dokumentą kartu su kitais pirkimo dokumentais Viešųjų pirkimų įstatymo 

97 straipsnyje nustatyta tvarka. Šiame punkte numatytos pareigos įsigyti prekių, paslaugų ir darbų iš 

centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją gali būti nesilaikoma, kai atliekant neskelbiamą 

apklausą numatoma pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) 

(be PVM). 

      7. Tais atvejais, kai neatliekamas centralizuotas pirkimas, kaip numatyta šio Aprašo 6 punkte, 

norėdama įsigyti prekių, paslaugų ar darbų, Centras gali: 

7.1. atlikti pirkimą savarankiškai; 

7.2. vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 83 straipsnio nuostatomis, įgalioti kitą 

perkančiąją organizaciją atlikti pirkimo procedūras; 

7.3. įsigyti prekes, paslaugas ir darbus iš užsienio valstybės centrinės perkančiosios 

organizacijos ar naudojantis užsienio valstybės centrinės perkančiosios organizacijos atlikta pirkimo 

procedūra, valdoma dinamine pirkimo sistema ar sudaryta preliminariąja sutartimi, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 1 dalies nuostatomis; 

7.4. atlikti bendrus pirkimus kartu su kitomis Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių narių 

perkančiosiomis organizacijomis, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 84 ir 85 straipsnių 

nuostatomis; 

7.5. naudotis pagalbinės viešųjų pirkimų veiklos paslaugų teikėjų paslaugomis, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 22 ir 23 dalių nuostatomis. 

         8. Siekdama pasirengti pirkimui ir pranešti tiekėjams apie pirkimo planus bei reikalavimus, 

Centras gali prašyti suteikti ir gauti rinkos, taip pat nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos 

dalyvių konsultacijas, taip pat gali iš anksto Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 

(toliau – CVP IS) pagal Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytą tvarką paskelbti pirkimų techninių 

specifikacijų projektus, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio nuostatomis. 

  9. Pirkimo procedūros prasideda, kai Viešųjų pirkimų tarnyba paskelbia skelbimą apie 

pirkimą CVP IS, o kai pirkimas atliekamas neskelbiamos apklausos būdu – Centras kreipiasi į 

tiekėją (tiekėjus) prašydama pateikti pasiūlymą (pasiūlymus). Kiek tiekėjų apklausti konkrečiam  

pirkimui  sprendžia Pirkimo organizatorius, atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką bei potencialių 

tiekėjų skaičių rinkoje. 

       10. Pirkimo (ar atskiros pirkimo dalies) procedūros baigiasi, kai: 

10.1. sudaroma pirkimo sutartis ir pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas, jei jo buvo 

prašoma, arba sudaroma preliminarioji sutartis; 

10.2. atmetami visi pasiūlymai; 

10.3. nutraukiamos pirkimo procedūros; 

10. 4. per nustatytą terminą nepateikiamas nei vienas pasiūlymas; 

10.5. baigiasi pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis 

nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų; 



10.6. visi tiekėjai atšaukia savo pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį. 

        11. Kiekviena atliekama pirkimo procedūra patvirtinama toliau nurodomais dokumentais: 

11.1. 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; 

11.2. 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. 

 12. Centras 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. 

 13. Planuoti numatomus pirkimus ateinantiems metams pradedama kiekvienų metų ketvirtą 

ketvirtį. Centro viešųjų pirkimų organizatorius (toliau – Pirkimų organizatorius), įvertinęs 

direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai pateiktą informaciją apie poreikį įsigyti prekių, paslaugų ar 

darbų ir gavęs informaciją iš vyriausiojo buhalterio apie galimus skirti maksimalius asignavimus, 

vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo ir Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo 

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

94, apskaičiuoja numatomų pirkimų vertes ir iki kalendorinių metų kovo 10 d. Centro direktoriui 

pateikia tvirtinti Numatomų atlikti supaprastintų viešųjų pirkimų planą (toliau – pirkimų planas) (1 

priedas). Planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė ne vėliau kaip iki kovo 15 d. (o planą 

patikslinus – nedelsiant) skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – 

CVP IS) ir Centro interneto svetainėje adresu www.vpm.lt.  

      14.  Pirkimus inicijuoti gali Centro direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai arba kiti Centro 

darbuotojai. Pirkimo iniciatorius Centro direktoriui teikia Paraišką atlikti supaprastintą viešąjį 

pirkimą (2 priedas), kurioje nurodo poreikį įsigyti prekių, paslaugų ar darbų. Centro direktorius 

įformina sprendimą dėl pirkimo atlikimo. Paraiška gali būti neteikiama, kai numatomo pirkimo 

vertė yra mažesnė  nei 100 Eur. (pirkimo iniciatorius suderina su Centro direktoriumi poreikį įsigyti 

prekių, paslaugų ar darbų žodine forma). 

      15. Pirkimo iniciatoriaus funkcijos: 

15.1. atlikti rinkos tyrimą dėl potencialių tiekėjų ir pirkimo vertės nustatymo (išskyrus 

ypatingos skubos pirkimus ar kitais atvejais); 

15.2. įvertinti galimybę prekes, paslaugas ir darbus pirkti naudojantis Centrinės 

perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) elektroniniu katalogu ir pirkimų paraiškoje  pateikti 

vieną iš toliau nurodytų siūlymų: 

15.2.1. pirkimą vykdyti naudojantis CPO elektroniniu katalogu, jei jame siūlomos prekės, 

paslaugos ar darbai atitinka pirkimo iniciatoriaus įvertintus Centro poreikius ir pirkimas negali būti 

vykdomas efektyvesniu būdu racionaliai naudojant lėšas; 

15.2.2. pirkimą vykdyti nesinaudojant CPO elektroniniu katalogu. Kartu turi būti 

pateikiamas šio siūlymo argumentuotas paaiškinimas, jeigu Centras pagal teisės aktus privalo 

užtikrinti, kad prekių, paslaugų ir darbų pirkimai būtų vykdomi naudojantis CPO elektroniniu 

katalogu tais atvejais, kai jame siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka Centro poreikius ir 

Centras negali jų vykdyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama lėšas; 

15.3. rengti pirkimo objekto techninę specifikaciją (jei nesudaryta teisės aktų nustatyta 

tvarka darbo grupė ir (ar) komisija techninei specifikacijai parengti), vadovaujantis Viešųjų pirkimų 

įstatymu bei VPT rekomendacijomis, ir pateikti ją atitinkamai Viešųjų pirkimų komisijai ar pirkimų 

organizatoriui; 

15.4.  rengti atsakymus į tiekėjų paklausimus apie pirkimo objektų technines specifikacijas; 

http://www.vpm.lt/


15.5. teikti atitinkamai Viešųjų pirkimų komisijai ar pirkimų organizatoriui visą reikiamą 

informaciją pirkimo dokumentams parengti ir pirkimo procedūroms atlikti; 

15.6. koordinuoti (organizuoti) Centro sudarytose pirkimo sutartyse numatytų jos 

įsipareigojimų vykdymą ir prižiūrėti, kad iki nustatytų terminų būtų pristatytos sutartyse numatytos 

prekės ir (ar) suteiktos paslaugos, ir (ar) atlikti darbai, taip pat įvertinti pirkimo sutartyse numatytų 

kiekio, kokybės ir kitų reikalavimų laikymąsi; 

15.7. inicijuoti siūlymus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo, nutraukimo ar pirkimo 

sutartyse numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų taikymo kontrahentui.  

        16. Pirkimo procedūrą atlieka pirkimų organizatorius ar Viešųjų pirkimų komisija (toliau – 

Komisija). Tuo pačiu metu atliekamoms kelioms pirkimo procedūroms gali būti paskirti keli 

pirkimų organizatoriai arba sudaromos kelios Komisijos. Komisija sudaroma ir Pirkimų 

organizatorius skiriami Centro direktoriaus įsakymu. Pirkimų organizatorius ir Komisija yra 

atskaitingi Centrui ir vykdo tik rašytines jos užduotis bei įpareigojimus. 

17. Viešųjų pirkimų komisijos paskirtis – organizuoti ir vykdyti viešųjų pirkimų plane 

numatytus supaprastintus viešuosius pirkimus ir mažos vertės pirkimus, kai konkrečių prekių, 

paslaugų ar darbų numatomo pirkimo vertė yra didesnė nei 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (be 

PVM); 

18. Centro direktorius turi teisę pavesti pirkimą vykdyti Komisijai, neatsižvelgdamas į Aprašo 

10 punkto nuostatas. 

19. Komisija savo veikloje vadovaujasi Centro direktoriaus įsakymu patvirtintu Komisijos 

darbo reglamentu. Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas. Komisijos sekretoriumi skiriamas 

vienas iš Komisijos narių. 

20. Komisijos nariais ar Pirkimų organizatoriumi gali būti skiriami tik nepriekaištingos 

reputacijos, nešališki asmenys, kurie turi pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo 

pasižadėjimą.  

21. Pirkimų organizatorius vykdo mažos vertės pirkimus, kai numatomo pirko vertė yra 

mažesnė nei 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (be PVM). 

22. Pirkimo organizatorius funkcijos: 

22.1. atlikti viešojo pirkimo procedūras naudojantis CPO elektroniniu katalogu; 

       22.2. užpildyti mažos vertės pirkimo (išskyrus pirkimus, vykdomus per CPO elektroninį 

katalogą ir kai pasiūlymą pateikti prašoma vieno tiekėjo) pažymos formą (4 priedas) 

       22.3.  parengti pirkimo sutarties projektą ir jį suderinti perkančiosios organizacijos nustatyta 

tvarka; 

       22.4. kiekvieną atliktą supaprastintą pirkimą registruoti supaprastintų pirkimų registravimo 

žurnale (priedas Nr.3) 

       22.5. atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su pirkimo procedūromis, jei jie neprieštarauja 

Viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems viešuosius pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams. 

23. Komisijų nariai, pirkimo organizatoriai, pirkimo iniciatoriai, ekspertai, darbuotojai, Centro 

direktoriaus paskirti pirkimams vykdyti, privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (5 

priedas) ir nešališkumo deklaraciją, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. 

birželio 23 d. įsakymu Nr. 1S-93, ir susipažinti su Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose 

mokomąja priemone, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. 

įsakymu Nr. 1S-135 ir paskelbta Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje adresu 

www.vpt.lrv.lt. 

 

 

III SKYRIUS 

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARČIŲ SUDARYMAS IR VYKDYMAS 

 

      24.  Komisija, Pirkimo organizatorius pirkimo sutartis rengia vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų 

įstatymo V skyriaus nuostatomis. 

      25. Kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, joje turi būti nurodoma: 

http://www.vpt.lrv.lt/


          25.1. perkamos prekės, paslaugos ar darbai, preliminarus, o jeigu įmanoma – tikslus jų kiekis 

(apimtis); 

          25. 2. kainodaros taisyklės; 

          25.3. mokėjimo tvarka. Mokėjimo laikotarpiai turi atitikti Lietuvos Respublikos mokėjimų, 

atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 straipsnyje nustatytus 

reikalavimus; 

          25.4.  sutarties prievolių įvykdymo terminai; 

          25.5.  sutarties peržiūros sąlygos ar pasirinkimo galimybės, jeigu tai numatoma; 

          25.6.  subtiekėjai, jeigu vykdant pirkimo sutartį jie pasitelkiami, ir jų keitimo tvarka; 

          25.7. informacija, kad jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo 

tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad 

pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys; 

           25.8. kita informacija, nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnyje, pirkimo sutartyje 

pateikiama pagal poreikį, atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką. 

      26. Sudaromoje pirkimo sutartyje turi būti nustatomas ne ilgesnis kaip 3 metų nuo sutarties 

sudarymo prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo laikotarpis, išskyrus pagrįstus atvejus, 

kai, atsižvelgiant į perkamo objekto ypatybes ir siekiant racionalaus lėšų panaudojimo, būtina šį 

laikotarpį pailginti. Ilgesnis prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo laikotarpis nustatomas 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 5 dalies nuostatomis. 

       27. Preliminarioji sutartis negali būti sudaryta ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui, išskyrus 

pagrįstus, su pirkimo objektu susijusius atvejus, kurie nurodomi skelbime apie pirkimą arba 

kvietime tiekėjams. Pirkimo sutartis preliminariosios sutarties pagrindu gali būti sudaryta ne vėliau 

kaip iki preliminariosios sutarties galiojimo termino pabaigos, tačiau pati pirkimo sutartis gali 

galioti ir ilgiau. 

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

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

       29. Parengusi pirkimo sutarties projektą, Komisija ar Pirkimo organizatorius suderina jį su 

pirkimo iniciatoriumi ir su vyriausiu buhalteriu. 

       30. Pirkimo iniciatoriai nuolat stebi, ar laikomasi pirkimo sutarčių galiojimo terminų ir 

numatytų įsipareigojimų. 

       31.  Kai vykdant sudarytą pirkimo sutartį prireikia keisti tam tikras pirkimo sutartyje nustatytas 

sąlygas, pirkimo iniciatorius inicijuoja pirkimo sutarties pakeitimą. Inicijuojamą sutarties pakeitimą 

įvertina Pirkimų organizatorius ir nustato, ar: 

            31.1. pirkimo sutarties sąlygų keitimo galimybė buvo numatyta pirkimo sutartyje; 

            31.2. nebus pažeisti pagrindiniai pirkimų principai ir tikslai  pakeitus pirkimo 

sutarties sąlygas. 

      32. Jeigu pirkimo sutartyje numatyta galimybė ją pratęsti, pirkimų iniciatorius, atsižvelgdamas į 

pirkimo sutartyje numatytų įsipareigojimų laikymąsi ir atlikęs tyrimą pirkimo sutarties objekto 

rinkos kainai nustatyti, įvertina pirkimo sutarties pratęsimo tikslingumą. 

      33. Jeigu pirkimo sutartyje nenumatyta galimybė ją pratęsti, o prekių tiekimas, paslaugų 

teikimas ar darbų atlikimas yra būtinas perkančiosios organizacijos funkcijoms vykdyti, pirkimų 

iniciatorius privalo numatyti jų pirkimą einamaisiais ar ateinančiais biudžetiniais metais Apraše 

nustatyta tvarka. 

       34. Vykdant pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, 

kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis 

informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 

12 dalyje nustatytus atvejus ir kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu. 

 

 

 



IV SKYRIUS 

PIRKIMŲ DOKUMENTAVIMAS IR ATASKAITŲ PATEIKIMAS 

 

35. Centro sudarytos pirkimo sutartys ir mokėjimo dokumentai bei kiti su pirkimais susiję 

dokumentai tvarkomi ir saugomi pagal Centro patvirtintą dokumentacijos planą. 

36. Centro Pirkimų organizatorius privalo Viešųjų pirkimų tarnybai pagal jos nustatytas formas 

ir reikalavimus pateikti visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų ataskaitą. Ataskaita pateikiama 

per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams. 

37. Pirkimo procedūrų ataskaita, pirkimų ataskaita, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties 

(preliminariosios sutarties) ataskaita rengiamos ir elektroninėmis priemonėmis pateikiamos pagal 

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintas formas ir reikalavimus.  

38. Visos ataskaitos rengiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 96 straipsnio 

nuostatomis ir pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintas tipines formas bei 

reikalavimus. 

 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

39. Laimėjusių pirkimo dalyvių pasiūlymai, sudarytos pirkimo sutartys ir jų pakeitimai, taip pat 

pirkimo sutarties neįvykdžiusių ar netinkamai ją įvykdžiusių tiekėjų (tiekėjų grupės atveju – visų 

grupės narių) ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas ir kurie su tiekėju prisiėmė solidarią 

atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnio 5 dalį 

(jeigu pažeidimas buvo padarytas dėl tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti), sąrašai 

skelbiami CVP IS, vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. 

įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 

tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

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

su pirkimų procedūrų dokumentais Viešųjų pirkimų įstatymo 97 straipsnyje nustatyta tvarka. 
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    Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro 

    Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

VISAGINO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO  PROFESINIO MOKYMO CENTRAS 

                                                                                                                                                                                                                  TVIRTINU: 

  

                                                                                                                                                                                                                  Direktorius  

                                                                                                                                                                                                     Vytautas  Petkūnas                                                                                                       

            

                                                                                                                                                                                                                   ______________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (data)                                                

                                                               20___ METAIS NUMATOMŲ ATLIKTI  SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS  

PREKĖS 

Eil. 

Nr. 

 

Prekės pavadinimas 

Prekės kodas 

pagal Bendrąjį 

viešųjų 

pirkimų 

žodyną 

(BVPŽ) 

Numatoma  

pirkimų vertė Eur. 

 

Preliminarus 

pirkimo būdas 

 

 

Pastabos 

1.      

2.      

3      

Iš viso   

 Iš jų biudžeto asignavimai  



 

 

PASLAUGOS 

Eil. 

Nr. 

 

Paslaugos pavadinimas 

 

Kategorijos 

Numatoma  

pirkimų vertė Eur. 

 

Preliminarus 

pirkimo būdas 

 

Pastabos 

1.      

2.      

3.      

Iš viso   

 Iš jų biudžeto asignavimai  

DARBAI 

Eil. 

Nr. 

 

Darbų pavadinimas 

Darbų kodas 

pagal Bendrąjį 

viešųjų 

pirkimų 

žodyną 

(BVPŽ) 

Numatoma  

pirkimų vertė Eur. 

 

Preliminarus 

pirkimo būdas 

 

Pastabos 

1.      

2.       



 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      

Iš viso   

 Iš jų biudžeto asignavimai  
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VISAGINO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS 

___________ m. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ŽURNALAS 

 

 

 

P
ir

k
im

o
 (

ei
lė

s)
 n

u
m

er
is

 Pirkimo objekto 

pavadinimas 

P
re

k
ių

, 
p

a
sl

a
u

g
ų

 a
r 

d
a
rb

ų
 k

o
d

a
s 

(k
a
te

g
o
ri

ja
) 

p
a
g
a
l 

B
V

P
Ž

 

P
ir

k
im

o
 b

ū
d

a
s 

Numatoma 

sutarties 

vertė arba 

sąskaitos 

faktūros 

vertė, Eur 

Tiekėjo pavadinimas, 

sutarties numeris, 

sudarymo data 

Pirkimo 

vykdymas 

taikant 

aplinkosa

ugos 

reikalavi

mus 

Pirkimo 

vykdymas 

taikant 

VPĮ 23 

str. 

reikalavi

mus 

Sutarties 

galiojimo data 

(įskaitant 

pratęsimą) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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VISAGINO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS 

 

TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA 

 

Pirkimo objekto pavadinimas ir trumpas aprašymas: 

       

       

       

      

                                                                                                                           

Pirkimų organizatorius:        

            

Tiekėjai apklausti žodžiu (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) 

Kaina, 

Eur. su 

PVM 

   

1.       

2.       

3.       

 

Tinkamiausiu pripažintas tiekėjas:                                                                                                

(tiekėjo pavadinimas ir siūlymo numeris) 

 

Pažymą parengė  

                                          _______            

(pareigos)                        (vardas, pavardė)                                (parašas)                                    (data) 

 

SPRENDIMĄ TVIRTINU: 

                    ____________                          _____ 

 (pareigos)                  (vardas, pavardė)                                    (parašas)                                  (data) 
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VISAGINO TECNOLOGIJOS IR VERSLO PROFESINIIO MOKYMO CENTRAS 

  

________________________________________________________________________ 

(asmens vardas ir pavardė, pareigos) 

  

VISAGINO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRO 

VIEŠOJO PIRKIIMO KOMISIIJOS PIRMINIINKO, NARIO,  EKSPERTO,  KITO 

PASKIRTO DARBUOTOJO KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

  

20__ m. __________ d. Nr. ______ 

Visaginas 

  

Būdamas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro Viešųjų pirkimų 

komisijos ______________________________________, 

(pareigų pavadinimas) 

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) 

 


