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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. VšĮ Palangos asmens sveikatos prieţiūros centro (toliau tekste – perkančioji 

organizacija) maţos vertės pirkimų vykdymo tvarka (toliau tekste – Tvarka) parengta vadovaujantis 

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

pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymo Nr. 1S-97 „Dėl maţos vertės pirkimų aprašo 

patvirtinimo“ (toliau tekste – Aprašas) nuostatomis.  

2. Atlikdama maţos vertės pirkimus, perkančioji organizacija vadovaujasi Viešųjų 

pirkimų įstatymu, Aprašu, šia Tvarka, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais ir 

poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus. 

3. Maţos vertės pirkimo pradţią ir pabaigą apibrėţia Aprašas. 

4. Tvarkoje naudojamos sąvokos: 

4.1. maţos vertės pirkimas – tai: 

4.1.1. supaprastintas pirkimas, kai prekių ar paslaugų pirkimo numatoma vertė yra 

maţesnė kaip 58 000 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio 

(toliau – PVM)), o darbų pirkimo numatoma vertė maţesnė 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 maţesnė kaip 58 000 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų) (be PVM) to 

paties tipo prekių ar paslaugų sutarčių vertės, o perkant darbus – maţesnė 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 uţtikrina, kad bendra dalių 

vertė, atliekant maţos vertės ir kitų supaprastintų pirkimų procedūras, būtų ne didesnė kaip 20 

procentų bendros visų pirkimo dalių vertės; 

4.2. neskelbiama apklausa - pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija kreipiasi į 

tiekėjus, kviesdama pateikti pasiūlymus; 

4.3. pirkimų iniciatorius – perkančiosios organizacijos darbuotojas, kuris nurodė 

poreikį įsigyti reikalingas prekes, paslaugas arba darbus ir parengė pirkimo dokumentus;  

4.3.1. pirkimų iniciatorius dėl maţos vertės pirkimo atlikimo teikia techninę uţduotį, 

kurioje turi nurodyti šias pagrindines pirkimo sąlygas ir informaciją: 

4.3.1.1. pirkimo objekto pavadinimą ir jo apibūdinimą, nurodant perkamų prekių, 

paslaugų ar darbų savybes, kokybės ir kitus reikalavimus (techninę specifikaciją), reikalingą kiekį 

ar apimtis, atsiţvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais; 



4.3.1.2. maksimalią šio pirkimo vertę; 

4.3.1.3. pirkimo objekto eksploatavimo išlaidas; 

4.3.1.4. minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus; 

4.3.1.5. jeigu paraiška – uţduotis paduodama dėl pirkimo neskelbiamos apklausos 

būdu – argumentuotą siūlomų kviesti tiekėjų sąrašą; 

4.3.1.6. pasiūlymų vertinimo kriterijus, o kai siūloma vertinti ekonomiškai 

naudingiausio pasiūlymo arba pagal perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytus 

su pirkimo objektu susijusius kriterijus – vertinimo kriterijus ir parametrus, jų lyginamuosius 

svorius ir vertinimo tvarką; 

4.3.1.7. prekių pristatymo ar paslaugų bei darbų atlikimo terminus, pirkimo sutarties 

trukmę, kitas reikalingas pirkimo sutarties sąlygas arba pirkimo sutarties projektą; 

4.3.1.8. reikalingus planus, brėţinius ir projektus; 

4.3.1.9. siūlymą pirkti per centrinę perkančiąją organizaciją arba iš jos, kai centrinės 

perkančiosios organizacijos kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios 

organizacijos poreikius ir perkančioji organizacija negali jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai 

naudodama tam skirtas lėšas arba motyvuotą paaiškinimą neatlikti centrinės perkančiosios 

organizacijos kataloge siūlomų  prekių, paslaugų ar darbų pirkimo; 

4.3.1.10. kitą reikalingą informaciją. 

4.4. pirkimų organizatorius – perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgaliotojo 

asmens paskirtas darbuotojas, kuris perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka organizuoja ir 

atlieka maţos vertės pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma viešojo pirkimo komisija.  

4.5. skelbiama apklausa – pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija apie atliekamą 

pirkimą paskelbia Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis 

(uţpildo skelbimą apie pirkimą, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka); 

4.6. viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) – perkančiosios organizacijos arba 

jos įgaliotosios organizacijos vadovo įsakymu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 19 

straipsniu, sudaryta Komisija, kuri šioje Tvarkoje nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka pirkimus. 

Kitos Tvarkoje vartojamos sąvokos apibrėţtos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnyje. 

5. Jei perkančioji organizacija nusprendţia vykdyti pirkimą kuriuo nors iš pirkimo 

būdų ar priemonių, numatytų Viešųjų pirkimų įstatyme, pirkimas vykdomas vadovaujantis 

atitinkamą pirkimo būdą ar priemonę reglamentuojančiomis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. 

6. Pirkimo procedūrą atlieka pirkimų organizatorius ar Komisija. Tuo pačiu metu 

atliekamoms kelioms pirkimo procedūroms gali būti paskirti keli pirkimų organizatoriai arba 

sudaromos kelios Komisijos. Pirkimų organizatorius ir Komisija yra atskaitingi perkančiajai 

organizacijai ir vykdo tik rašytines jos uţduotis bei įpareigojimus. 

7. Maţos vertės pirkimus, kai prekių ir paslaugų vertė didesnė kaip 30 000 eurų be 

PVM, bei darbų pirkimus, kurių vertė didesnė kaip 75 000 eurų be PVM, vykdo perkančiosios 

organizacijos direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsniu, sudaryta 

Komisija.  

8. Perkančiosios organizacijos vadovas turi teisę priimti sprendimą pavesti maţos 

vertės pirkimą vykdyti pirkimų organizatoriui arba Komisijai, neatsiţvelgdamas į Tvarkos 7 punkte 

nustatytas aplinkybes.  

9. Komisija dirba pagal perkančiosios organizacijos vadovo patvirtintą Komisijos 

darbo reglamentą.  

10. Komisijos pirmininku, jos nariais, pirkimo organizatoriais skiriami 

nepriekaištingos reputacijos asmenys. 

11. Perkančioji organizacija, siekdama uţkirsti kelią pirkimuose kylantiems interesų 

konfliktams, kaip jie apibrėţiami Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, reikalauja, kad 

perkančiosios organizacijos darbuotojai, Komisijos nariai ar ekspertai, stebėtojai, dalyvaujantys 

pirkimo procedūroje ar galintys daryti įtaką jos rezultatams, pirkimo procedūrose dalyvautų ar su 

pirkimu susijusius sprendimus priimtų, tik prieš tai pasirašę konfidencialumo pasiţadėjimą (1 

priedas) ir nešališkumo deklaraciją (2 priedas). Analogiški reikalavimai taikomi ir pirkimų 

http://192.168.30.250:8080/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=19603&Zd=vie%F0%2Bpirkim&BF=4#479z


organizatoriui. Konfidencialumo pasiţadėjimą ir nešališkumo deklaraciją asmuo pasirašo, kai yra 

paskiriamas atlikti jam numatytas pareigas. 

 

II. PIRKIMO VYKDYMAS 

 

12. Maţos vertės pirkimams vykdyti nustatomi du būdai: skelbiama apklausa ir 

neskelbiama apklausa. 

13. Neskelbiama apklausa atliekama ţodţiu (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) 

apklausiant pasirinktą skaičių tiekėjų. 

14. Vykdant maţos vertės pirkimus neskelbiamos apklausos būdu galima kreiptis į 

vieną tiekėją: 

14.1. jei numatoma pirkimo sutarties vertė yra maţesnė kaip 10 000 Eur (dešimt 

tūkstančių eurų) (be PVM); 

14.2. kitais Apraše nustatytais neskelbiamos apklausos atvejais.  

15. Skelbiama apklausa atliekama CVP IS priemonėmis, uţpildant skelbimą apie 

pirkimą, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka. 

16. Perkančioji organizacija 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 perkančiosios 

organizacijos poreikius ir perkančioji organizacija negali prekių, paslaugų ar darbų įsigyti 

efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. Perkančioji organizacija 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 maţesnė kaip 10 000 Eur 

(dešimt tūkstančių eurų) (be PVM). 

17. Pirkimo dokumentus pagal pirkimų iniciatoriaus parengtas pagrindines pirkimo 

sąlygas rengia Komisija arba pirkimų organizatorius. Pirkimo dokumentus rengiantys asmenys turi 

teisę gauti iš perkančiosios organizacijos darbuotojų visą informaciją, reikalingą pirkimo 

dokumentams parengti ir pirkimo procedūroms atlikti. 

18. Pirkimo dokumentai rengiami lietuvių kalba. Papildomai pirkimo dokumentai gali 

būti rengiami ir kitomis kalbomis. 

19. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų 

pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. 

20. Vykdant maţos vertės pirkimą gali būti deramasi dėl pasiūlymo sąlygų. 

Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nurodo, ar bus deramasi arba kokiais atvejais bus 

deramasi, ir derėjimosi tvarką. 

21. Kai pirkimą vykdo Komisija, kiekvienas jos sprendimas protokoluojamas. Kai 

pirkimą vykdo pirkimų organizatorius, pildoma Tiekėjų apklausos paţyma (3 priedas), kurią tvirtina 

perkančiosios organizacijos vadovas. 

22. Pirkimas laikomas įvykusiu, jei gautas nors vienas pasiūlymas, atitinkantis 

konkurso sąlygų reikalavimus.  

23. Laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas, kurio pasiūlymas geriausiai 

tenkina perkančiosios organizacijos poreikius (jei buvo rengiami pirkimo dokumentai - atitinka 

pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus) ir tiekėjo siūloma kaina nėra per didelė ir 

perkančiajai organizacijai nepriimtina. 

24. 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, atsiţvelgiant 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. 

25. Sutartis sudaroma raštu. Ţodţiu ji gali būti sudaroma tik tada, kai pirkimo sutarties 

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

26. Planavimo ir pasirengimo pirkimams dokumentai, pirkimo dokumentai, 

pasiūlymai bei jų nagrinėjimo ir vertinimo dokumentai, Komisijos sprendimų priėmimo, derybų ar 

kiti protokolai, susirašinėjimo su tiekėjais dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai saugomi 

ne trumpiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos. Preliminariosios sutartys, pirkimo sutartys, jų 

pakeitimai ir su jų vykdymu susiję dokumentai – ne trumpiau kaip 4 metus nuo pirkimo sutarties 

įvykdymo. Visi nurodyti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų 

įstatymo nustatyta tvarka.  

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

27. Ginčų nagrinėjimas, ţalos atlyginimas, pirkimo sutarties pripaţinimas 

negaliojančia, alternatyvios sankcijos reglamentuojamos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus 

nuostatomis. 

 

 

 

______________________ 

 



VšĮ Palangos asmens sveikatos 

prieţiūros centro maţos vertės 

pirkimų vykdymo tvarkos  

1 priedas 

 

 

 

VŠĮ PALANGOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŢIŪROS CENTRAS 

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas) 

 

________________________________________________________________________________ 

 (Viešojo pirkimo komisijos pirmininko, nario, organizatoriaus, eksperto ar kito asmens vardas ir 

pavardė) 

   

 

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKO, NARIO, PIRKIMO 

ORGANIZATORIAUS, EKSPERTO AR KITO ASMENS 

KONFIDENCIALUMO PASIŢADĖJIMAS 

 

20 __ m.________________d. 

Palanga 

 

 Būdamas VšĮ Palangos asmens sveikatos prieţiūros centro viešųjų pirkimų komisijos 

pirmininku, nariu, pirkimo organizatoriumi, ekspertu ar kitu asmeniu: 

1. Pasiţadu: 

1.1. neteikti tretiesiems asmenims informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui, visuomenės interesams ar paţeistų teisėtus 

pirkimuose dalyvaujančių tiekėjų ir (ar) perkančiosios organizacijos interesus; 

1.2. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti 

konfidencialią informaciją, kuri man taps ţinoma dirbant Komisijos pirmininku, nariu, pirkimo 

organizatoriumi, ekspertu  ar kitu asmeniu; 

1.3. man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu 

būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipaţinti ar pasinaudoti. 

2. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro: 

2.1. informacija, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas; 

2.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kurių Viešųjų pirkimų 

įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos nenumato teikti pirkimo 

procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims; 

2.3. informacija, kurios atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems 

šalių komerciniams interesams arba trukdo uţtikrinti sąţiningą konkurenciją. 

3. Esu įspėtas, kad, paţeidęs šį pasiţadėjimą, turėsiu atlyginti perkančiajai 

organizacijai ir tiekėjams padarytus nuostolius. 

 

 

 

_______________________                                              _______________________________ 

(Parašas)                           (Vardas, pavardė) 

 

 

__________________ 

  



VšĮ Palangos asmens sveikatos 

prieţiūros centro maţos vertės 

pirkimų vykdymo tvarkos  

2 priedas 

 

 

Nešališkumo deklaracijos tipinė 

forma, patvirtinta Viešųjų pirkimų 

tarnybos direktoriaus 2017 m. birţelio 

23 d. įsakymu Nr. 1S-93 

  

(Nešališkumo deklaracijos tipinė forma) 

 

 

VšĮ Palangos asmens sveikatos prieţiūros centras 

________________________________________________________________________________ 

(perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) 

 

 

___________________________________________________________________________ 

(asmens vardas ir pavardė) 

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA 

  
20        m.                             d.  Nr.       

Palanga 

__________________________ 

(vietovės pavadinimas) 

 

Būdamas ______________________________________________________________, 

pasiţadu: 

                                                  (viešajame pirkime ar pirkime atliekamų pareigų pavadinimas) 

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

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

atlikti man pavestas pareigas (uţduotis). 

2. Nedelsdamas raštu pranešti perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto 

(toliau kartu – pirkimo vykdytojas) vadovui ar jo įgaliotajam atstovui apie galimą viešųjų ir privačių 

interesų konfliktą, paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių: 

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

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

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

ryšiais: 

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

narys;  

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

dalį arba turtinį įnašą jame; 

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

rūšies pajamų; 

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

3. Man išaiškinta, kad: 



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

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

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

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

intereso konflikto situaciją ir nenusišalinau nuo su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų 

priėmimo, pirkimo vykdytojo vadovas ar jo įgaliotasis atstovas sustabdo mano dalyvavimą su 

atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo procese ar jo stebėjime ir atlieka mano su 

pirkimu susijusios veiklos patikrinimą. Pirkimo vykdytojas, nustatęs, kad patekau į interesų 

konflikto situaciją, pašalina mane iš su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo proceso 

ar jo stebėjimo. Jei nustatoma, kad į interesų konflikto situaciją patekau atlikdamas stebėtojo 

funkcijas, pirkimo vykdytojas apie mano atţvilgiu priimtą sprendimą informuoja instituciją ar 

įstaigą, įgaliojusią mane stebėtojo teisėmis dalyvauti viešojo pirkimo komisijos posėdţiuose; 

3.3. turiu uţpildyti privačių interesų deklaraciją, kaip tai numato Lietuvos Respublikos 

viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.* 

              * Šis reikalavimas taikomas viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, 

perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus viešuosius pirkimus, ir viešųjų 

pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams nuo 2018 m. sausio 1 d. 

 

 

_________________                            ––––––––––––––––                              ––––––––––––––––––

–––––––––––– 

 

 (pareigos)                                                (parašas)                                              (vardas ir pavardė)



VšĮ Palangos asmens sveikatos 

prieţiūros centro maţos vertės 

pirkimų vykdymo tvarkos  

3 priedas 

 

 

TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŢYMA 

 

Pirkimo objekto pavadinimas ir trumpas aprašymas: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………….. 

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

 

Pirkimų organizatorius: 

………………………………….………………………………...................................... 
(vardas, pavardė) 

Tiekėjai apklausti raštu ar ţodţiu  

 

Apklausti tiekėjai: 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Adresas, telefonas, faksas ir 

pan. 

Pasiūlymą pateikusio asmens 

pareigos, vardas, pavardė 

 

  

      

 

  

      

    

  

Tiekėjų siūlymai: 

 

Eil. 

Nr. 

Tiekėjo pavadinimas Pasiūlymo data Pasiūlymo charakteristikos 

          

 

  

              

 

  

              

        

  

Tinkamiausiu pripaţintas tiekėjas: ………………………………………………………………........ 
    (tiekėjo pavadinimas ir pasiūlymo numeris) 

Jeigu įvertinti maţiau nei 3 tiekėjų pasiūlymai, to prieţastys: 

 ………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………… 

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

Paţymą parengė (pirkimų organizatorius): 

 

 ……………………………………….        …………………………… ………………............. 

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

SPRENDIMĄ TVIRTINU: 

  
(pareigos)    (parašas)   (vardas, pavardė)  

___________________ 


