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MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TAISYKLĖS  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Radviliškio lopšelio – darželio „Eglutė“ mažos vertės pirkimų taisyklės (toliau – 

Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 

84-2000; 2006, Nr. 4-102, 2008, Nr. 81-3179) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais 

viešuosius pirkimus (toliau – pirkimai) reglamentuojančiais teisės aktais.  

2. Perkančioji organizacija prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės pirkimus (toliau – 

pirkimai) gali atlikti Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje nustatytais atvejais. 

3. Taisyklės nustato mažos vertės pirkimų organizavimo ir planavimo tvarką, pirkimus 

atliekančius asmenis, pirkimo būdus ir jų atlikimo, ginčų nagrinėjimo procedūras, pirkimo 

dokumentų rengimo ir teikimo tiekėjams reikalavimus. 

4. Pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio 

pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. Priimant 

sprendimus dėl pirkimų, vadovaujamasi racionalumo principu. 

5. Taisyklėse naudojamos sąvokos: 

5.1. Pirkimo organizatorius – Perkančiosios organizacijos direktoriaus įsakymu paskirtas 

atsakingas darbuotojas, kuris Taisyklių nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka mažos vertės 

pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma viešojo pirkimo komisija. 

       5.2. Konfidencialumo pasižadėjimas – Viešųjų pirkimų komisijos nario, pirkimų 

organizatoriaus, eksperto ar kito asmens rašytinis pasižadėjimas, kad jis neteiks tretiesiems 

asmenims informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų šio įstatymo reikalavimams, visuomenės 

interesams ar pažeistų teisėtus pirkimuose dalyvaujančių tiekėjų ir (ar) perkančiosios organizacijos 

interesus. 

           5.3. Nešališkumo deklaracija – Viešųjų pirkimų komisijos nario, pirkimų organizatoriaus ar 

eksperto pareiškimas raštu, kad jis nešališkas tiekėjams. 

      5.4. Numatomo pirkimo vertė (toliau – pirkimo vertė) yra perkančiosios organizacijos 

numatomų sudaryti pirkimo sutarčių vertė, skaičiuojama imant visą mokėtiną sumą be pridėtinės 

vertės mokesčio, įskaitant visas pirkimo sutarties pasirinkimo ir pratęsimo galimybes. Pirkimo vertė 

skaičiuojama tokia, kokia ji yra pirkimo pradžioje, nustatytoje vadovaujantis Viešųjų pirkimų 

įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi.  



       5.5. Pirkimo dokumentai – perkančiosios organizacijos raštu pateikiami tiekėjams 

dokumentai ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys, apibūdinantys perkamą objektą ir 

pirkimo sąlygas: skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo 

sutarties projektas, kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai). 

5.6. Apklausa – pirkimo būdas, kai pirkimo organizatorius arba Viešojo pirkimo komisija 

raštu arba žodžiu kviečia tiekėjus pateikti siūlymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš mažiausią 

kainą pasiūliusio ar ekonomiškiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo. 

5.7. Pasiūlymas –  Perkančiajai organizacijai, tiekėjo raštu, elektroninėmis priemonėmis 

pateiktų duomenų visuma ar žodžiu pateiktas pasiūlymas tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti 

darbus pagal perkančios organizacijos nustatytas pirkimo sąlygas. 

5.8. Įgaliota Perkančioji Organizacija – Perkančioji organizacija pirkimams organizuoti ir 

pirkimo procedūroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti, pagal 2005 m. gruodžio Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymą, gali įgalioti kitą organizaciją. Tam ji 

privalo įgaliotajai organizacijai nustatyti užduotis ir suteikti visus įgaliojimus toms užduotims 

vykdyti. Visi įgaliojimai įforminami teisiškai, todėl įgaliotoji organizacija tampa visiškai atsakinga 

už atliktas pirkimo procedūras. Už perkančiosios organizacijos įgaliotajai organizacijai nustatytas 

užduotis atsako perkančioji organizacija, o už šių užduočių įvykdymą – įgaliotoji organizacija.  

5.9. Taisyklėse vartojamos kitos pagrindinės sąvokos nustatytos Viešųjų pirkimų įstatyme. 

6. Perkančioji organizacija turi skatinti tiekėjų konkurenciją siekdama kuo naudingesnių 

tiekėjų siūlymų.  

7. Perkančioji organizacija užtikrina, kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai, 

atliekami Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau vadinama CVP IS) priemonėmis 

(kai pirkimo atveju elektroninėmis priemonėmis pateikiamas skelbimas apie pirkimą (neskelbiamų 

pirkimų atveju – kvietimas tiekėjams pateikti pasiūlymą), kiti pirkimo dokumentai ir priimami 

tiekėjų pasiūlymai) kiekvienais kalendoriniais metais sudarytų ne mažiau kaip 50 procentų 

Perkančiosios organizacijos visų viešųjų pirkimų, įskaitant ir supaprastintus pirkimus, bendrosios 

vertės. 

8. Perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją 

bei vykdant su juo sudarytą pirkimo sutartį, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, 

abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Pirkimų tikslas – vadovaujantis 

Taisyklių reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti Perkančiajai organizacijai (atlikti 

pirkimą įgaliojusiai Perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų 

ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.  

 

II. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PLANAVIMAS, PIRKIMUS ATLIEKANTYS 

ASMENYS. PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS. 

 

9. Pirkimų planavimas ir pirkimų inicijavimas.  

9.1. Perkančioji organizacija rengia ir tvirtina planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais 

metais viešųjų pirkimų planus. Kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o šiuos planus 

patikslinusi – nedelsdama, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) ir 

savo tinklalapyje, jeigu toks yra, skelbia tais metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinę, 

kurioje nurodo perkančiosios organizacijos pavadinimą, adresą, kontaktinius duomenis, pirkimo 

objekto pavadinimą ir kodą pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną, numatomą kiekį ar apimtį (jeigu 

įmanoma), numatomą pirkimo pradžią, pirkimo būdą, ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmę 

ir kitą reikalaujamą informaciją, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka. 

Atlikdama mažos vertės pirkimus perkančioji organizacija neprivalo pirkimo planus skelbti CVP IS. 

9.2. Perkančioji organizacija apskaičiuodama numatomų pirkimų vertes, vadovaujasi 

Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio nuostatomis ir Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo 

metodiką, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-

26 (aktualia redakcija). 

9.3. Supaprastintus pirkimus vykdo perkančiosios organizacijos direktoriaus įsakymu 

paskirtas pirkimo organizatorius.  



9.4. Prieš pradėdami supaprastintą pirkimą, pirkimų organizatorius turi pasirašyti 

nešališkumo deklaraciją (2 priedas) ir konfidencialumo pasižadėjimą (3 priedas). 

9.5. Pirkimų organizatorius prieš pradėdamas pirkimą turi išsiaiškinti, kokias prekes, 

paslaugas ar darbus reikės pirkti, taip pat reikalingus šių prekių, paslaugų ar darbų kiekius. 

9.6. Pirkimų organizatorius turi nustatyti perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybes. 

Nustatydamas šias savybes pirkimų organizatorius remiasi darbuotojų pateiktais pasiūlymais, 

turimais techniniais aprašymais, savo patirtimi. Jeigu reikia, pirkimų organizatorius gali 

konsultuotis su atitinkamos srities specialistais. 

9.7. Pirkimų organizatorius  apibrėžia ir svarbiausias sutarties sąlygas: prekių tiekimo, 

paslaugų ar darbų atlikimo terminus, atsiskaitymo ir apmokėjimo laikotarpius, kokybės ir 

specifikacijų kontrolę, netesybas ir pan. 

9.8. Tiekėjams nurodant perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybes tiekėjai negali būti 

dirbtinai diskriminuojami. Apibūdinant pirkimo objektą negali būti nurodytas konkretus modelis ar 

šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių 

tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų 

atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir 

suprantamai apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. 

9.9. Pirkimo objektas turi būti apibūdintas taip, kad jį glaustai ir aiškiai būtų galima nurodyti 

apklausiamiems tiekėjams.  

9.10. Kai numatomos sudaryti sutarties vertė prekėms ir paslaugoms viršija 500 eurų (be 

pridėtinės vertės mokesčio), o darbų – viršija 2 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), 

Perkančioji organizacija supaprastinto pirkimo procedūroms iki pirkimo sutarties sudarymo 

kreipiasi į įgaliotąją organizaciją. Įgaliotajai perkančiajai organizacijai ji nustato užduotis ir suteikia 

visus įgaliojimus toms užduotims vykdyti. 

9.11 Perkančioji organizacija privalo įsigyti prekes, paslaugas ir darbus iš viešosios įstaigos 

CPO LT, atliekančios centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, elektroninio katalogo CPO. 

Lt TM (toliau – elektroninis katalogas), kai elektroniniame kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar 

darbai atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius ir Perkančioji organizacija negali jų atlikti 

efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. Perkančioji organizacija privalo 

motyvuoti savo sprendimą neatlikti elektroniniame kataloge siūlomų prekių, paslaugų ar darbų 

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

įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka.  

9.11.1. Laikoma, kad Perkančioji organizacija, pirkdama prekių, paslaugų ar darbų iš 

centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją, laikėsi Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, 

jeigu jų laikėsi centrinė perkančioji organizacija. 

            9.12. Perkančioji organizacija, atlikdama supaprastintus pirkimus, ne mažiau kaip 5 

procentus visų supaprastintų pirkimų vertės pirkimų (esant galimybei) atlikti iš neįgaliųjų socialinių 

įmonių, socialinių įmonių, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, atliekančių 

arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, arba įmonių, kurių 

dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 

50 procentų pacientų, jų pagamintoms prekėms, teikiamoms paslaugoms ar atliekamiems darbams 

pirkti arba atlikti pagal remiamų asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo programas, 

išskyrus atvejus, kai Perkančiajai organizacijai reikiamų prekių šios įstaigos ir įmonės negamina, 

paslaugų neteikia ar darbų neatlieka;  

9.12.1. pirkimo dokumentuose ir skelbime apie pirkimą (jei apie pirkimą skelbiama viešai) 

turi būti pažymėta, kad pirkime gali dalyvauti tik šioje dalyje nurodyti tiekėjai, ir turi būti 

reikalaujama pagrįsti, kad tiekėjo įmonė atitinka Taisyklių 9.12. punkto reikalavimus (pasiūlyme 

turi būti pateiktas kompetentingos institucijos išduotas dokumentas ar tiekėjo patvirtinta 

deklaracija).  

9.13. Perkančioji organizacija savo tinklalapyje informuoja apie pradedamą pirkimą, 

nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti bei sudarytą sutartį. 

9.14. Perkančioji organizacija su prekių, paslaugų, darbų pardavėju raštu sudarytą sutartį ir 

pirkimo sąlygų pasiūlymą skelbia Viešųjų pirkimų tinklalapyje. 



 

III. PIRKIMO PRADŽIA. PIRKIMO PABAIGA. ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMAS 

KITAI ORGANIZACIJAI. PIRKIMAS IŠ VIENO TIEKĖJO. 

 

10. Pirkimo pradžia ir pabaiga: 

10.1. Pirkimas prasideda, kai Viešųjų pirkimų tarnyba gauna Perkančiosios organizacijos 

pateiktą skelbimą apie pirkimą, o kai pirkimas atliekamas supaprastintų neskelbiamų derybų arba 

tiekėjų apklausos būdu – kai Perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėją (tiekėjus) prašydama 

pateikti pasiūlymą (pasiūlymus).  

10.2. Pirkimas (ar atskiros pirkimo objekto dalies pirkimas) pasibaigia, kai:  

10.2.1. sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto 

konkurso laimėtojas; 

10.2.2. atmetamos visos paraiškos ar pasiūlymai; 

10.2.3. nutraukiamos pirkimo procedūros; 

10.2.4. per nustatytą terminą nepateikiama nė viena paraiška ar pasiūlymas; 

10.2.5. pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, 

kurios priklauso nuo tiekėjų. Jei pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis 

nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo Perkančiosios organizacijos, pirkimas nėra 

laikomas baigtu ir Perkančioji organizacija privalo tęsti pirkimo procedūrą iki to laiko, kol 

procedūra Taisyklių ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka bus laikoma baigta; 

10.2.6. visi tiekėjai atsiima pasiūlymus arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį. 

10.3. Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę 

nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti prieš 

pradedant pirkimą, nepriklausomai nuo to, ar pirkimo procedūros nutraukimo teisė yra ar nėra 

numatyta vykdomo pirkimo dokumentuose. Sprendimas dėl pirkimo procedūrų nutraukimo turi būti 

motyvuotas konkrečiomis aplinkybėmis, kurių Perkančioji organizacija negalėjo numatyti prieš 

pradėdama vykdyti pirkimą ir dėl kurių tolimesnis pirkimo procedūrų vykdymas nėra galimas, 

įmanomas ar racionalus.   

11. Pirkimų įgaliojimų suteikimas kitai organizacijai: 

11.1. Kai Perkančioji organizacija pirkimams organizuoti ir pirkimo procedūroms iki 

pirkimo sutarties sudarymo atlikti įgalioja kitą organizaciją (toliau – įgaliotoji organizacija). Tam ji 

privalo įgaliotajai organizacijai nustatyti užduotis ir suteikti visus įgaliojimus toms užduotims 

vykdyti. Įgaliojimai įforminami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. 

11.2. Už Perkančiosios organizacijos įgaliotajai organizacijai nustatytas užduotis atsako 

Perkančioji organizacija, o už šių užduočių įvykdymą – įgaliotoji organizacija. Už pirkimo sutarties 

sudarymą, jos sąlygų vykdymą yra atsakinga įgaliojimą davusi Perkančioji organizacija. 

12. Perkančioji organizacija, kviesdama pateikti pasiūlymus, gali apklausti 1 tiekėją: 

12.1. VPĮ 92 straipsnio 3 dalies 1, 3 ir 6 punktuose, 4 dalies 1 ir 3 punktuose, 5 dalyje, 6 

dalyje bei 7 dalyje nustatytais atvejais; 

12.2. kai atsiskaitoma pagal patvirtintus tarifus ir įkainius; 

12.3. valstybinių ar savivaldybės monopolijų tiekiamos prekės ir teikiamos paslaugos; 

12.4. yra tik konkretus tiekėjas, kuris gali tiekti reikalingas prekes, teikti paslaugas ar atlikti 

darbus ir nėra jokios kitos priimtinos alternatyvos; 

12.5. jei didesnio tiekėjų skaičiaus apklausa reikalautų neproporcingai didelių laiko ir/ar lėšų 

sąnaudų; 

12.6. perkamos paslaugos susijusios su dalyvavimu renginiuose, konferencijose, parodose, 

mugėse, forumuose, ekspozicijos vietos nuoma, bilietai ir pan.; 

12.7. kai perkamos ekspertų, komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato 

Lietuvos Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos; 

12.8. kai perkamos mokslo ir studijų institucijų mokslo, studijų programų, meninės veiklos, 

taip pat šių institucijų steigimo ekspertinio vertinimo paslaugos; 

12.9. kai pirkimo sutarties vertė neviršija 500 eurų (prekėms, paslaugoms) 2000 

(darbams) eurų be PVM.  



 

IV. PIRKIMO SUTARIS 

 

13. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas 

pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu (išskyrus atvejus, kai 

pirkimo sutartis bus sudaroma žodžiu) ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi pasirašyti pirkimo 

sutartį. 

14. Pirkimo sutartyje, kai ji sudaroma raštu, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaroma atlikus 

mažos vertės pirkimą, turi būti nustatyta: 

1) sutarties šalių teisės ir pareigos; 

2) perkamos prekės, paslaugos ar darbai, jeigu įmanoma, – tikslūs jų kiekiai; 

3) kaina arba kainodaros taisyklės, nustatytos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba 

jos įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką; 

4) atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka; 

5) prievolių įvykdymo terminai; 

6) prievolių įvykdymo užtikrinimas; 

7) ginčų sprendimo tvarka; 

8) sutarties nutraukimo tvarka; 

9) sutarties galiojimas; 

10) jeigu sudaroma preliminarioji sutartis, – jai būdingos nuostatos; 

11) subrangovai, jeigu vykdant sutartį jie pasitelkiami, ir jų keitimo tvarka. 

15.3. Pirkimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijus ir 

atvejus, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 

15.4. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus 

tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Taisyklių 8 punkte nustatyti 

principai ir tikslai, ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų 

tarnybos sutikimas.  

15.5. Sutarties sąlygų keitimas, kai konkreti sutarties sąlyga yra keičiama sutartyje nustatyta 

tvarka ir sutartyje yra įvardinti konkretūs atvejai, kai tokia sutarties sąlyga gali būti pakeista, yra 

laikomas ne sutarties sąlygų keitimu, o sutarties sąlygų vykdymu, todėl šiais atvejais Viešųjų 

pirkimų tarnybos sutikimas dėl sutarties sąlygos keitimo yra neprivalomas visais atvejais, 

nepriklausomai nuo sutarties vertės.  

 

V. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAVIMAS IR  

ATASKAITŲ PATEIKIMAS 

 

 16. Kiekvieną atliktą supaprastintą pirkimą pirkimų organizatorius registruoja supaprastintų 

pirkimų žurnale (toliau – žurnalas). Šiame žurnale turi būti šie rekvizitai: eilės numeris, pirkimo 

objekto pavadinimas, pirkimo sutarties numeris, data, pirkimo sutarties vertė, dalyvio, su kuriuo 

sudaryta pirkimo sutartis, pavadinimas, jei reikia – kita su pirkimu susijusi informacija. 

             17. kai pirkimo sutarties vertė neviršija 500 eurų (prekėms, paslaugoms) 2000 

(darbams) eurų be PVM. Šiuo atveju Perkančioji organizacija pirkimą dokumentuoja tiek, kiek to 

reikalauja buhalterinės apskaitos tvarkymą reikalaujantys teisės aktai – tai PVM sąskaita-faktūra 

kuri registruojama pirkimų žurnale. 

18. Pirkimo sutartys, kiti su pirkimu susiję dokumentai, nepaisant jų pateikimo būdo, formos 

ir laikmenos, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka, tačiau 

ne mažiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos. 

19. Perkančioji organizacija už kiekvieną supaprastintą pirkimą privalo raštu pateikti 

pirkimo procedūrų ir įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai 

pagal jos nustatytas formas ir reikalavimus. Šios ataskaitos neteikiamos, kai atliekamas mažos 

vertės pirkimas.   

20. Perkančioji organizacija privalo Viešųjų pirkimų tarnybai raštu pateikti visų per 

kalendorinius metus atliktų pirkimų, kai pagal preliminariąsias pirkimo sutartis sudaromos 



pagrindinės sutartys, visų per kalendorinius metus atliktų mažos vertės pirkimų ataskaitą. Šioje 

ataskaitoje perkančioji organizacija taip pat privalo pateikti duomenis apie visus per kalendorinius 

metus atliktus pirkimus pagal šio įstatymo 91 straipsnio reikalavimus. Ataskaitos pateikiamos per 

30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams. 

 

 VI. GINČIŲ NAGRINĖJIMAS 

 

  21. Kiekvienas pirkimu suinteresuotas tiekėjas, kuris mano, kad Perkančioji organizacija 

pažeidė ar pažeis jo teises, turi teisę Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriaus nustatyta tvarka ginti savo 

pažeistus teisėtus interesus.  
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 Direktorė: Elvyra Lina Venckienė 
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RADVILIŠKIO  VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „EGLUĖ“ 
 

 

ATLIKIMO UŽDUOTIS 

  

  
(data) 

 

Eil. 

Nr. 

Perkamo objekto pavadinimas, 

trumpas apibūdinimas 

Pirkimo 

objekto rūšis 

(prekės, 

paslaugos 

darbai) 

Mato 

vnt. 

Kiekis Preliminari 

objekto kaina, 1 

vnt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užduotį parengė: 

_____________________________________________________________________________ 

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

 

 

                       

Su užduotimi susipažinau:                

   (pirkimų organizatoriaus, viešojo pirkimo komisijos pirmininko, vardas, pavardė, parašas)  
                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Radviliškio lopšelio–darželio „Eglutė“  

                                                                                                                 Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 2 priedas. 

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA 

 

20__ m._____________ d. Nr. ______ 

 

Radviliškis 

(Vietovės pavadinimas) 

 

 

Būdamas ____________________________________ , pasižadu: 

  (pareigų pavadinimas)   

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

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

atlikti _________________________ pareigas. 

   (pareigų pavadinimas) 

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 ________________________ paskyrusios perkančiosios organizacijos 

vadovui ir nusišalinti.              (pareigų pavadinimas) 

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, pavardė) 
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________________________________________________________________________________ 

(perkančiosios organizacijos pavadinimas) 

 

___________________________________________________________________________ 

(asmens vardas ir pavardė, pareigos) 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

 

20__ m.________________ d. 

 

____________________ 

(vietovės pavadinimas) 

 

Būdamas ______________________________________,  

  (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 organizatoriumi; 

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 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) 
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SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ŽURNALAS                                  
 

Eil. 

Nr. 

Pirkimo objekto  pavadinimas, prekių, paslaugų ar darbų kodai pagal 

BVPŽ 
Kiekis Tiekėjo pavadinimas 

Sutarties/ sąskaitos faktūros/ 

numeris, 

data 

Sutarties/ 

sąskaitos 

faktūros/ vertė 

Sutarties 

trukmė 

( jei yra) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


