
Viešųjų pirkimų aktualijos bendruomenėms



• Trumpinimai 

• PO - perkančioji organizacija

• PD –pirkimo dokumentai 

• CVP IS -Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

• EK -Europos Komisija

• ES - Europos Sąjungos

• Įstatymas – LR  viešųjų pirkimų įstatymas

• Mžvp- mažos vertės pirkimas

• VPT- viešųjų pirkimų tarnyba

• EBVPD - Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentas



1. Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ)

Reglamentavimas



Kiti  teisės aktai

Poįstatyminiai teisės aktai –VPT direktoriaus įsakymais patvirtinti:

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika

Kainodaros taisyklių nustatymo metodika

Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika

Nešališkumo deklaracijos tipinė forma
„Dėl Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis procedūros protokolų 

privalomųjų rekvizitų aprašo ir komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis

Kt. institucijų priimti teisės aktai

PO teisės aktai 

:

PO tvarkos, 

įsakymai, 

kt. dokumentai 



VPĮ  yra išskirti ir įtvirtinti du VPĮ tikslo elementai: 

pirma, įstatymu siekiama užtikrinti efektyvius viešuosius pirkimus

ir projekto konkursus

antra, juo siekiama skaidrių viešųjų pirkimų bei projekto konkursų



Viešųjų pirkimų 
procedūros turi būti 

vykdomos:

• laiku, iš anksto jas planuojant

• laikantis tikslų, užtikrinant 
ekonomišką pirkimo procesą

• užtikrinant efektyvumą( galimybė 
rinktis iš kelių pirkimo būdų ir pan)

• užtikrinant konkurenciją

• užtikrinant turinio viršenybę prieš 
formą
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Konkurencija – tai priemonė užtikrinti, kad prekėms, 
paslaugoms ar darbams įsigyti skirtos lėšos bus 
naudojamos racionaliai



• LAT praktikoje turinys prieš formą dažniausiai
vadinamas turininguoju vertinimu.

• Atskleisdamas turiningojo vertinimo esmę, kasacinis 
teismas yra nurodęs, kad VPĮ ir kituose

• LAT 2011 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje 
Nr. 3K-3-498/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis 
civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012; 2014 m. 
lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-
496/2014; 2018 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje 
byloje Nr. e3K-

• <..>viešųjų pirkimų teisinių santykių formalizavimas 
svarbus tiek, kiek tai padeda siekti šių tikslų ir 
nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Tiekėjų 
veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų 
turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į Viešųjų
pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš 
formalumus.



Kam privalomas Viešųjų pirkimų įstatymo 
vykdymas. Kas yra PO

Perkančioji organizacija (PO):

1.valstybės ar savivaldybės institucija;

2.viešasis ar privatusis juridinis asmuo, jeigu visa ar tam tikra jo
veiklos dalis yra skirta specialiai nekomercinio ir nepramoninio
pobūdžio viešiesiems interesams <...>

3. 1 ir (arba) 2 punktuose nurodytų viešųjų ar privačiųjų juridinių
asmenų asociacija.



Valstybės ar savivaldybės institucijos

PO yra laikomos:

1.visos valstybės ar savivaldybių institucijos, įstaigos ir (ar) 
organizacijos, kurios įgyvendina tam tikrą viešąją funkciją, kurių veikla 
yra skirta viešajam interesui tenkinti 

2. ir viešojo administravimo funkcijoms įgyvendinti.



Viešasis ar 
privatusis 
juridinis 
asmuo

trečia, ūkio subjektas finansine ir (arba) valdymo, ir (arba) 
kontrolės prasme (alternatyvūs kriterijai) turi būti priklausomas 

nuo valstybės (savivaldybės) institucijų ar kitų perkančiųjų 
organizacijų ūkio subjekto. Priklausomybė <,..> yra nustatoma 

tada, kai jo veikla yra daugiau kaip 50 procentų finansuojama iš 
valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar 

savivaldybių fondų lėšų, arba kitų VPĮ 2 straipsnio 25 dalyje 
nustatytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų lėšų.

VPĮ 2 str. 25 d. 2 p.s, tiek aktuali teismų praktika lemia, kad tam, 
jog ūkio subjektas, kuris nėra valstybės ar savivaldybės 

institucija, būtų pripažintas  PO, turi egzistuoti trys 
kumuliatyvios (privalomos visos kartu) sąlygos:

pirma, subjektas turi turėti 
juridinio asmens statusą; 

antra, ūkio subjektas turi būti įsteigtas specialiai viešiesiems
interesams tenkinti ir ūkio subjekto vykdoma veikla, skirta
viešiesiems interesams tenkinti, turi būti nekomercinio ir

nepramoninio pobūdžio . Pvz.,  šilumos energijos tiekimas nekelia 
klausimų dėl savo viešojo pobūdžio ir svarbos, ypač kai kainodara 
taip pat yra reguliuojama valstybės. Arba bendrovės priskyrimas 

prie strateginių valstybės bendrovių pagal vietos norminius aktus.; 



VP pradžia  ir pabaiga

• 1. Procedūros iki pirkimo pradžios (PO vidaus tvarkos, vidaus 
dokumentai);

• Iniciavimas

• Planavimas

2. Pirkimo pradžia ir procedūros (VPĮ)  paskelbiama apie pirkimą , 
išsiunčiamas kvietimas dalyvauti pirkime.

3. Pirkimo pabaiga (nutraukus pirkimą, sudarius sutartį, negavus 
pasiūlymų arba visus atmetus, baigiasi pasiūlymo galiojimo 
užtikrinimas)





PO tvarkos, dokumentai būtini VPĮ 
įgyvendinimui

• Dokumentai, susiję su darbų organizavimu  iki pirkimo pradžios bei 
kita tvarka:

• VP organizavimo  vidaus tvarka, patvirtinta

• Asmenys, atliekantys pasiruošimo funkcijas

• Asmenys atsakingi už atskiras funkcijas(CVP IS, CPO, E 
saskaita)

• Paraiškos forma

• Konfidencialumo pasižadėjimo formos nauja redakcija

P. S .Nešališkumo deklaraciją rengia VPT ir VTEK

• Viešųjų pirkimų registras

• Sutarčių registras

• Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas



Teisė atlikti
pirkimą galėtų 
būti – rinkos
tyrimai
(išskyrus
autorius, 
atlikėjus, CPO 
), planai, 
paraiška, 
vadovo
Įsakymai, 
bendradarbiav
imo sutartys, 



Rinkos tyrimai atliekami: 
skaičiuojamosiomis kainomis,

panašių pirkimų praktika

informacija soc. tinkluose

skelbiamomis kainomis internete

faktinė kainų analizė prekybos vietose
Kt. priemonės



Rinkos tyrimai galėtų būti neatliekami

• 1. Perkami aviabilietai tiesioginiu reisu iš tiesioginio paslaugos teikėjo
(skrydžių bendrovės)..

• 2. Perkamos prekės pagal garantijos reikalavimus.

• 3. Perkant prekes, kai svarbu racionaliai panaudoti lėšas įvertinant prekės
kokybę, t. y. prekės perkamos iš gamintojo ar jo įgalioto atstovo prekybiniame 
tinkle.

• 4. Perkant prekes, paslaugas ar darbus iš CPO katologo.



BVPŽ klasifikatorius 



BVPŽ kodai

• Apgyvendinimo 
paslaugos

Būsto paslaugos

70333000-

4

Viešbučių paslaugos 

Lietuvoje

55000000-

0

Viešbučių paslaugos, 

vykstantiems į 

komandiruotes užsienyje

98341000-

5

Apgyvendinimo 

viešbučiuose paslaugos

55110000-

4



Įrašai VP registre, 
skrydžiai  

Oro transporto 

paslaugos 60400000-2

Kelionių 

bilietų 

pardavimo ir 

turistinių 

kelionių 

organizavimo 

paslaugos 63512000-1



Įrašai registre –
audiniai

Audiniai 19210000-1

Gumos 19500000-1

Plastiko gaminiai 19520000-7

Audinių atraižos 19600000-2

Audiniai/Portjeros 39515200-7



Numatomos pirkimo vertės skaičiavimas 

Prekių pagal tris BVPŽ klasifikatoriaus

skaitmeninio kodo skaitmenis

Paslaugų pagal tris BVPŽ klasifikatoriaus

skaitmeninio kodo skaitmenis, išskyrus

atvejus, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

paslaugų teikimo sritis nėra identiška ar panaši. Pvz. , 

mokymo dirbti kompiuteriu paslaugų 

(80533100-0) ir pirmosios pagalbos 

mokymo paslaugų (80562000-1) gali būti 

nelaikomos to paties tipo paslaugomis.
tokių paslaugų įprastai neteikia vienas tiekėjas PVZ. 

medicinos įrangos remonto ir priežiūros 

paslaugų (50421000-2) ir laikrodžių 

remonto ir priežiūros paslaugų (50432000-

2) akivaizdu, kad įprastai tokių paslaugų 

neteikia vienas tiekėjas, todėl šios 

paslaugos gali būti  nelaikomos to paties 

tipo paslaugomis. 

Darbų vertės skaičiavimas nesikeičia.



Kas yra mažos vertės pirkimai



Pirkimai, kurių vertė eurais be PVM yra mažesnė kaip:

• Prekių ir paslaugų - 58 000

• Darbų   - 145 000



Norėdama įsigyti prekių, paslaugų ar darbų, PO gali:

naudotis pagalbinės viešųjų pirkimų veiklos paslaugų teikėjų paslaugomis,
kaip jos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 22 ir 23 d.

3.atlikti pirkimą 

savarankiškai

1. Įgalioti kitą perkančiąją organizaciją atlikti pirkimo procedūras (83 str.)

2. Gali įsigyti iš CPO 

nuo 10 000 be PVM 

privalo

4.atlikti bendrus pirkimus kartu su kitomis LR ar kitų valstybių narių PO (žr. VPĮ 84, 

85str.);



Kaip teisingai išleisti/panaudoti lėšas : 

1. laikytis LR teisės aktų nuostatų

2. tinkamai skaičiuoti pirkimo vertę 

3. parinkti pirkimo būdą 

4. rengti pirkimo sąlygas 

5. priimti teisingus sprendimus



Mažos vertės pirkimų planas neprivalomas skelbti CVP IS 

• Įsakymas dėl plano patvirtinimo

PLANUOJAMŲ VYKDYTI 2017 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ   PLANAS

\

Eil. Nr
Pirkimo objekto 

pavadinimas
Prekių  BVPŽ 

kodas
Paslaugų 
BVPŽ kodas

Darbų BVPŽ kodas 

Numatoma 

pirkimo 

pradžia

Numatomas 

pirkimo būdas 

(apklausa, 

mažos  vertės 

pirkimas ir 

pan.) 

CVP IS 

priemonėmis

Aplinkosaugin

iai  ir 

energijos 

vartojimo 

reikalavimai

CPO

Ketinamos 

sudaryti 

sutarties 

trukmė

Numatoma

kaina LTL be

PVM

Numatoma

kaina eurais su  

PVM

Atsakingo 

asmens 

vardas, 

pavardė

https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/



Paraiška  - suderintas leidimas 
atlikti pirkimą

• Paraiškas :

• tvirtina vadovas

• Vyr. finansininkas

• pasirašo organizatorius, suderinęs su savo planu

• Paraiškai suteikiamas NR. 





Kada 
nepildoma 

Paraiška

•Numato pati PO(pvz. gali 
būti iki 300 eurų, perkant iš 
CPO)



Pirkimų registras  - tik mažos vertės pirkimai 



Eil. 
Nr.

Pirkimo pradžios 
data, kaip tas 
nustatyta VPĮ 

Pirkimo objekto pavadinimas
Skelbiama 
apklausa

Neskelbiama  
apklausa

Apklausa 
žodžiu ar 

raštu

Pirkimo 
pagrindas, 
nurodant 
Tvarkos  
punktą 

(pildoma tik 
neskelbiamai 

apklausai)

Prekės kodas 
Sutrumpinta

s kodas 3 
skaičiai 

Paslaugos kodas
sutrumpinti 

3 
skaitmenys 

Subkategorij
a (dėl 
skirtingų 
tiekėjų/ dėl 
paslaugų 
teikimo 
srities, kuri 
nėra 
identiška ar 
panaši)

Darbai

Vokų atplėšimo, 
susipažinimas su 
CVP IS pateiktais 
pasiūlymais data

Pasiūlymų 
vertinimas (kainos 
ar kaštų ar kainos 
kaštų ir kokybės 
kriterijai)

1 2019-01-02žymekliai Neskelbiama  žodžiu 21.2.1 30192125-3 301 kaina

2 2019-01-02Komoda Neskelbiama  žodžiu 21.2.1 39143122-7 391 kaina

3 2019-01-02Akumuliatorių baterijos Neskelbiama  žodžiu 21.2.1 31422000-0 314 kaina

4 2019-01-03stropas Neskelbiama žodžiu 21.2.1 44530000-4 445 kaina

5 2019-01-03Transporto agentūrų paslaugos Skelbiama raštu 21.2.1 63520000-0 635 2019-01-14kaina



Įrašai VP 
registre 

• Pagrindai atlikti neskelbiamą apklausą:

• 21.2.1. kai vertė iki 10 000 be PVM

• 21.2.2. kai ypatinga skuba (aplinkybės 
nepriklauso nuo PO)

• 21.2.11. reprezentacinės išlaidos

• 21.2. 20. komandiruotės 
(apgyvendinimas, bilietai, taxi, bilietai 
ir pan. visi pirkimai susiję su 
komandiruote)



Kas atlieka

Komisija 

Organizatorius/iniciatorius

Skyriama vadovo įsakymu

Dirba pagal darbo reglamentą

Nariai ir asmenys dirba tik pasirašę konfidencialumo pažymėjimą

ir nešališkumo deklaraciją ( VTEK ir VPT) bei pateikę Interesų

deklaraciją

Skyriami vadovo įsakymu

Dirba tik pasirašę konfidencialumo 

pažymėjimą ir nešališkumo 

deklaraciją ( VTEK ir VPT) bei 

pateikę Interesų deklaraciją



• Konfidenciali nėra

Kaina

• Subtiekėjai, pasitelkiami 

ūkio subjektai 

• Dokumentai dėl tiekėjų 

pašalinimo pagrindų, 

atitikties kvalifikacijos 

reikalavimams

, kokybės vadybos sistemos ir 

aplinkos apsaugos vadybos 

sistemos standartų

(konfidencialia informacija 

gali būti tokia, kurią 

atskleidus būtų pažeisti 

tiekėjo įsipareigojimai

pagal su trečiaisiais 

asmenimis sudarytas sutartis) 

Gali būti konfidenciali
komercinė (gamybinė)
paslaptis,

konfidencialieji
pasiūlymų aspektai,

kainos sudėtinės
dalys,

informacija, kurią
atskleidus būtų pažeisti LR
asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo
reikalavimai ar tiekėjo
įsipareigojimai pagal su
trečiaisiais asmenimis
sudarytas sutartis;

Tiekėjui nepagrindus konfidencialumo, laikoma, kad informacija nekonfidenciali 



21 straipsnis. 
Interesų konfliktas

PO ar tiekėjų teikėjo darbuotojai, 
ekspertai <>, turi tiesioginį ar 
netiesioginį finansinį, ekonominį ar 
kitokio pobūdžio asmeninį 
suinteresuotumą, galintį pakenkti jų 
nešališkumui ir nepriklausomumui 
pirkimo metu. 



Interesų konfliktas - darbuotojų paslaugų pirkimas



Privačių interesų deklaracija



Mažos vertės pirkimų (Mžvp)būdai



Mžvp būdai 

Skelbiama apklausa

Raštu

PO gali taikyti kitus būdus pirkimo, bet pagal VPĮ

Tik raštu Žodžiu 

Neskelbiama 
apklausa

Mažos vertės pirkimus reglamentuoja:
VPĮ ir  VPT parengta tvarka ir PO tvarka



Neskelbiama apklausa - tik teisės aktuose numatytais 

atvejais

Teisė apklausti 1 tiekėją 
Apklausos vykdymo priemonės 

(CVP IS/ Ne) 

Tiesioginiai pirkimai Baigtinis pagrindų sąrašas 

Pirkimo dokumentai neprivalomi
Galimybė derėtis dėl visų 

sąlygų



Apklausa iš vieno?   

• 1. „pirmo pasitaikiusio“ tiekėjo apklausos;

• 2. visuomet to paties vieno tiekėjo apklausos;

• 3. kad reikia mokėti tiek, kiek paprašė;

• 4. kad galima apklausti tik savo mieste esančius tiekėjus.

Nereiškia kad:

1. tai„pirmo pasitaikiusio“ tiekėjo apklausa;
2. visada tas pats vienas tiekėjas;
3. reikia mokėti tiek, kiek paprašė;
4. galima apklausti tik savo mieste esančius



Neskelbiama apklausa

Apklausiant vieną ir daugiau tiekėjų;

Kvalifikacija neprivaloma tikrinti;

Vertinimas gali būti tik pagal kainą ar sąnaudas;

Atliekama:

 žodžiu (telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, vertinama internete tiekėjų 
skelbiama informacija apie prekių, paslaugų ar darbų kainą ir kitaip); 

arba raštu (CVP IS priemonėmis, elektroniniu paštu, paštu, faksu ar 
kitomis priemonėmis).

*žodžiu (telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, vertinama internete); 

*raštu (CVP IS priemonėmis, elektroniniu paštu, paštu, faksu ar kitomis priemonėmis).



Neskelbimo atvejai

pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur 
(dešimt tūkstančių eurų) (be PVM);

kai dėl įvykių, kurių PO negalėjo iš anksto numatyti, 
būtina ypač skubiai įsigyti<>

jei perkamos prekės ir paslaugos naudojant 
reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas;

jei perkamos teisėjų, prokurorų, profesinės karo tarnybos 
karių, <>dirbančių darbuotojų mokymo ir konferencijų 
paslaugos;

jei perkamos <>nematerialaus pobūdžio (intelektinės) 
paslaugos;

Kt.



Neskelbiant apie pirkimą

Pirkimo dokumentai gali būti nerengiami. 

Dokumentų reikalavimai nustatomi PO nuožiūra. 

Kreipiantis į tiekėją (-us)  raštu nurodomas pakankamas
pasiūlymų pateikimo terminas. 

Susipažinimo su pateiktais pasiūlymais  procedūra gali 
nevykti - PO gali išsyk patikrinti tiekėjo siūlomą  objektą 
ir vertinti jo kainos priimtinumą.



Skelbiama apklausa

Vykdomas tik 

CVP IS 

priemonėmis

Galimybė 

derėtis 

pirkimo 

metu

Pirkimo 

dokumentai 

rengiami pagal 

tvarką

Atlikti galima 

visada

Tik raštu 





CVP IS 
priemones

Skelbiama apklausa visada vykdoma CVP IS. 

Neskelbiamą apklausą privaloma vykdyti CVP IS 
priemonėmis trims atvejais (Aprašo 21.1.3. p.). 



•Apklausa žodžiu:

• Sutartis,
• Sąskaita faktūra,

• Kt. buhalterinės apskaitos dokumentai nustatyti vidaus
dokumentuose - Registras.

• Tais atvejais, kai pirkimą atlieka vienas asmuo ir jį patvirtinantys
dokumentai yra saugomi to asmens elektroniniame pašte ar CVP IS
naudotojo paskyroje, PO užtikrina tokių dokumentų prieinamumą, iškilus
tokiam poreikiui.



Apklausa raštu

• Pirkimą patvirtinantys dokumentai:

• Susirašinėjimo informacija,

• Skelbimas, 

• Sutartis, 

• kt. paskelbta informacija, 

• kt. doc., nustatyti vidaus dokumentuose. 

• Tais atvejais, kai pirkimą atlieka vienas asmuo ir jį

• patvirtinantys dokumentai yra saugomi to asmens
elektroniniame

• pašte ar CVP IS naudotojo paskyroje,

• PO užtikrina tokių dokumentų prieinamumą,  
iškilus tokiam poreikiui.



Skelbiamos  
apklausos 
sąlygos 

1. Vykdoma tik CVP IS priemonėmis;

2. Tik raštu;

Reikalavimai pirkimo dokumentams (35,36 str.)

Kvalifikacija gali būti tikrinama 46-53 str.

Vertinimas gali būti pagal kainą ar sąnaudas



Pirkimo 
dokumentai

• Rengiami lietuvių kalba. 

• Papildomai pirkimo dokumentai gali būti 
rengiami ir kitomis kalbomis. 

• Turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad 
tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o PO nupirkti 
tai, ko reikia.



Pirkimo 
dokumentuose 

turi būti: 

prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis<>atlikimo 
terminai;

techninė specifikacija;

pirkimo sutarties sąlygos ir (arba) pirkimo sutarties projektas;

pasiūlymų rengimo reikalavimai;

jei taikoma – tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos 
reikalavimai (žr. Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo 
metodiką). Gali būti naudojamas Europos bendrasis viešojo 
pirkimo dokumentas (toliau – EBVPD) (žr. Viešųjų pirkimų 
įstatymo 50 str) nuoroda į jį: https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=lt), ar tiekėjų bus prašoma iškart 
pateikti dokumentus, patvirtinančius tiekėjo atitiktį keliamiems 
reikalavimams (žr. Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį). 
Perkančioji organizacija gali nusimatyti, jog dokumentų, 
patvirtinančių tiekėjo atitiktį keliamiems reikalavimams, bus 
prašoma tik iš galimo laimėtojo, netaikant reikalavimų dėl 
EBVPD;

informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose 
nurodoma kaina ar sąnaudos. Į kainą ar sąnaudas turi būti 
įskaičiuoti visi mokesčiai;

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lt


Pirkimo 
dokumentuose 

turi būti: 

• reikalavimas tiekėjams nurodyti, kokiai pirkimo 
daliai ir kokie subtiekėjai (jeigu jie žinomi) 
pasitelkiami;

• Informacija, kas yra  konfidencialu;

• informacija apie pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigą, pateikimo vietą ir būdą;

• informacija, ar bus suteikta galimybė šifruoti 
pasiūlymus;

• informacija, ar susipažinimo su pasiūlymais 
procedūroje galės dalyvauti tiekėjai ar jų įgalioti 
atstovai;

• pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos;



Pirkimo 
dokumentuose 

turi būti: 

informacija, ar pirkimo metu bus deramasi <> ir 
derybų sąlygos bei tvarka;

būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo 
dokumentų paaiškinimų ir tokių prašymų 
pateikimo terminas<>;

<>įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir 
gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su 
pirkimų procedūromis, vardai, pavardės, 
kontaktinė informacija;

kita informacija, nurodyta įstatymo 35 str.<>;



Paklausimai dėl 
pirkimo dokumentų

• Tiekėjai paklausimus teikia ne vėliau kaip likus 2 
d. d. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

• PO iniciatyva paaiškinimų paskelbimas CVP IS 
priemonėmis laikomas pakankamu. Turi būti 
pateikiami likus ne mažiau kaip 1 d. d. iki 
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

• Jei PO paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia per 
nurodytą terminą, pasiūlymų pateikimo terminas 
nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tas, kiek 
vėluojama pateikti paaiškinimus ar patikslinimus.



Pasiūlymo vertinimas 

• PO gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį
nustato, kad pasiūlymas, vadovaujantis jam nustatytais
reikalavimais, turi būti atmetamas.

• Jei buvo numatyta, kad pirkimo metu bus deramasi – vykdomos
derybos.



22 straipsnis. Bendravimas ir 
keitimasis informacija

• 3 d. Pasirašant ar nutraukiant pirkimo ir 
preliminariąsias sutartis, vykdant ir keičiant 
pirkimo sutartis, PO ir tiekėjo bendravimas ir 
keitimasis informacija gali vykti ne CVP IS 
priemonėmis. 

• Vykdant pirkimo sutartis, pridėtinės vertės 
mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, 
kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei 
avansinės sąskaitos turi būti teikiami 
naudojantis informacinės sistemos „E. 
sąskaita“ priemonėmis, 

• išskyrus, pirkimo sutartis sudarytas žodžiu. 

• https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita

https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita


Sprendimas dėl laimėtojo

Laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas,
kurio pasiūlymas atitinka PO poreikius ar pirkimo
dokumentuose nustatytus reikalavimus ir tiekėjo
siūloma kaina nėra per didelė ir PO nepriimtina.

Jei buvo apklaustas daugiau kaip 1 tiekėjas ir pirkimo
sutarties vertė yra lygi ar didesnė kaip 3 000 eur (be
PVM) - tiekėjai informuojami apie pirkimo
procedūrų rezultatus.

Laimėtoju gali būti pasirenkamas tiekėjas, kurio pasiūlymas :

atitinka PO poreikius

atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus

tiekėjo siūloma kaina nėra per didelė ir PO nepriimtina.

Jei buvo apklaustas daugiau kaip 1 tiekėjas ir pirkimo sutarties vertė yra lygi ar didesnė

kaip 3 000 eur (be PVM) - tiekėjai informuojami apie pirkimo procedūrų rezultatus.



Baigiamos 
procedūros sutarties 
sudarymu  

• 86 straipsnis 8 d. <>atidėjimo
terminas negali būti trumpesnis kaip
10 d. (supaprastintų pirkimų atveju –
ne trumpesnis kaip 5 d. d.), o jeigu
pranešimas apie sprendimą nustatyti
laimėjusį pirkimo pasiūlymą nebuvo
siunčiamas elektroninėmis
priemonėmis, negali būti trumpesnis
kaip 15 dienų.

• Atidėjimo terminas gali būti
netaikomas, kai:
• 1) vienintelis suinteresuotas dalyvis yra

tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis
<> ir nėra suinteresuotų kandidatų;

• 2) pirkimo sutartis sudaroma dinaminės
pirkimo sistemos pagrindu arba
preliminariosios sutarties pagrindu;

• 3) pirkimo sutartis sudaroma žodžiu.



86 straipsnis. Pirkimo 
sutarties ar 
preliminariosios sutarties 
sudarymas

• 7 d. Pirkimo sutartis žodžiu gali būti 
sudaroma tik tada, kai supaprastinto 
pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 
3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų) (be 
pridėtinės vertės mokesčio). 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND
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86 straipsnis. 
Pirkimo sutarties 

ar 
preliminariosios 

sutarties 
sudarymas

<> 5 d. Laikotarpis ilgesnis kaip 3 metai, pirkimo sutartis dėl: 

 1) elektros energijos ir šilumos, dujų, karšto ir šalto vandens, 
nuotekų ir atliekų tvarkymo paslaugų;

 2) bankų ir kitų finansinių institucijų teikiamų finansinių 
paslaugų;

 3) prekių nuomos, finansinės nuomos (lizingo), pirkimo 
išsimokėtinai;

 4) aptarnavimo, remonto ar priežiūros paslaugų, kai įsigyjamo 
objekto pirkimo sutartis apima ir šias paslaugas;

 5) dokumentų saugojimo paslaugų;

 6) darbų ar statinio statybos techninės priežiūros paslaugų;

 7) statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų arba statinio 
projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų, 
kai šios paslaugos perkamos kartu;

 8) investicijų projektų įgyvendinimo;

 9) finansinių priemonių ar fondų fondo, kaip šios sąvokos 
apibrėžtos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013<>

 10) miško sodmenų išauginimo paslaugų;

 11) kitų prekių ir (ar) paslaugų, kai ilgesnis kaip 3 metų prekių 
tiekimo ir (ar) paslaugų teikimo laikotarpis ekonominiu ar 
socialiniu požiūriu yra naudingesnis ir perkančioji organizacija 
tai pagrindžia.



Pagrindinė 
taisyklė:per 15 d. 

nuo pasirašymo, bet 
nevėliau kaip iki 
pirmojo mokėjimo 
pradžios 

• Sutartys, laimėjusio 
tiekėjo pasiūlymai, 
sutarčių pakeitimai turi 
būti viešinami,

• išskyrus informaciją, 
kurios atskleidimas 
prieštarautų informacijos ir 
duomenų apsaugą 
reguliuojantiems teisės 
aktams arba visuomenės 
interesams, pažeistų 
teisėtus konkretaus 
tiekėjo komercinius 
interesus arba turėtų 
neigiamą poveikį tiekėjų 
konkurencijai



86 straipsnis. Pirkimo sutarties ar preliminariosios 
sutarties skelbimas CVP IS 

9 d. <>Šis reikalavimas netaikomas pirkimams:

 kai pasiūlymas pateikiamas žodžiu arba pirkimo sutartis sudaroma
žodžiu,

pirkimams, kurie atlikti neskelbiamų derybų būdu (mažos vertės
pirkimų atveju – neskelbiant apie pirkimą) esant įstatymo 71 str. 1
d. 2 p. b ir c papunkčiuose ir 6 d. 5, 6, 7 p nustatytoms sąlygoms,
jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo

<>71 str.1 d.2 p a papunktyje nustatytiems pirkimams (autoriai,
atlikėjai)

<>kai nėra techninių galimybių <>paskelbti informacijos.

Šis reikalavimas netaikomas :

1. laimėjusio dalyvio pasiūlymui, kai pasiūlymas pateikiamas žodžiu,

2. arba sudarytai pirkimo sutarčiai, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu,

3. pirkimams, kurie atlikti neskelbiamų derybų būdu (mažos vertės pirkimų atveju –

neskelbiant apie pirkimą) esant VPĮ 71 str.1 d. 2 p. b ir c ir 6 d 5, 6, 7 p. nustatytoms

sąlygoms, jeigu jų metu laimėjusiu dalyviu nustatomas fizinis asmuo,

4. <...>kai nėra techninių galimybių tokiu būdu paskelbti informacijos. Tokiu atveju

perkančioji organizacija turi sudaryti galimybę susipažinti su nepaskelbtomis laimėjusio

dalyvio pasiūlymo, pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties dalimis.



87 straipsnis. 
Pirkimo 
sutarties 

turinys

1 d. Pirkimo sutartyje, kai ji sudaroma raštu, turi būti nustatyta:

 1) sutarties šalių teisės ir pareigos;

 2) perkamos prekės, paslaugos ar darbai, preliminarus, o jeigu įmanoma, –
tikslus jų kiekis;

 3) kainodaros taisyklės, nustatytos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos 
patvirtintą metodiką;

 4) mokėjimo tvarka. Mokėjimo laikotarpiai turi atitikti Lietuvos Respublikos 
mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos 
įstatymo 5 straipsnyje nustatytus reikalavimus;

 5) sutarties prievolių įvykdymo terminai;

 6) sutarties įvykdymo užtikrinimas;

 7) sutarties peržiūros sąlygos ar pasirinkimo galimybės, jeigu tai numatoma;

 8) ginčų sprendimo tvarka;

 9) sutarties nutraukimo atvejai, įskaitant šio įstatymo 90 straipsnyje nurodytus 
atvejus, ir tvarka;

 10) sutarties galiojimas;

 11) subtiekėjai, jeigu vykdant pirkimo sutartį jie pasitelkiami, ir jų keitimo 
tvarka;

 12) perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu (potvarkiu) skiriamas asmuo, 
atsakingas už sutarties vykdymą, sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal šio 
įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas.

2 d. PO gali nustatyti specialias pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, siejamas su 
ekonominiais, inovacijų, užimtumo, socialinės ir aplinkos apsaugos reikalavimais, jeigu 
tokios sąlygos:

 1) susijusios su pirkimo objektu, kaip nustatyta šio įstatymo 55 straipsnio 4 dalyje;

 2) nurodytos PD. 



Metinių ataskaitų pateikimas:







































Nuorodos

Metinės ataskaitos pildymas (video):

https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360002317959-Metin%C4%97s-
ataskaitos-Atn-3-pildymas-video-

• https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/cvp-is-pakeitimai-susije-su-sudarytu-
sutarciu-viesinimu



Klausimai



• Ačiū už dėmesį
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