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RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJA  

 

 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ  

ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Rietavo sav. Tverų gimnazijos (toliau – Gimnazija) viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vidaus kontrolės tvarkos aprašo (toliau – Tvarka) tikslas – padėti sukurti Gimnazijos vykdomų 

viešųjų pirkimų (toliau – pirkimai) organizavimo sistemą, uţtikrinančią vykdomų pirkimų 

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

principų laikymąsi, strateginių ir kitų Gimnazijos veiklos planų įgyvendinimą, sutartinių 

įsipareigojimų laikymąsi. 

2. Siekiant uţtikrinti tinkamą pirkimų proceso valdymą, identifikuoti galimas klaidas ar 

paţeidimus bet kuriame pirkimų proceso etape, uţkirsti jiems kelią ateityje, pirkimų organizavimas 

apima visą pirkimų procesą, t. y. Gimnazijos poreikių formavimą, pirkimų planavimą, iniciavimą ir 

pasirengimą jiems, pirkimų vykdymą, pirkimo sutarties sudarymą, vykdymą ir jos rezultatų 

įvertinimą. 

3. Planuodama ir atlikdama pirkimus, vykdydama pirkimo sutartis, Gimnazija 

vadovaujasi Maţos vertės pirkimų tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Viešųjų pirkimų 

tarnybos direktoriaus 2017 m. birţelio 28 d. įsakymu Nr. IS-97, Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymu (2017 m. geguţės 2 d. Nr. XIII-327) (toliau – 

Viešųjų pirkimų įstatymas), jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, šia Tvarka, kitais viešuosius 

pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais. 

4. Organizuojant ir vykdant pirkimus Gimnazijoje, turi būti racionaliai naudojamos 

Gimnazijos lėšos ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai), darbo laikas, 

laikomasi konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. 

5. Tvarkoje vartojamos sąvokos: 

Pirkimų organizavimas – Gimnazijos direktoriaus veiksmai, kuriant sistemą, 

apimančią atsakingų asmenų paskyrimą, jų funkcijų, teisių, pareigų ir atsakomybės nustatymą, kuria 

siekiama tinkamo pirkimų ir pirkimų sutarčių vykdymo, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas ir 

ţmogiškuosius išteklius. 

Paraiška prekių, paslaugų ar darbų pirkimui (toliau– paraiška) – Gimnazijos 

nustatytos formos dokumentas, pildomas pirkimo iniciatoriaus, kuris nurodo poreikį įsigyti 

reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. 

Tiekėjų apklausos paţyma (toliau – paţyma) – Gimnazijos nustatytos formos 

dokumentas, maţos vertės pirkimo atvejais pildomas pirkimo organizatoriaus ir pagrindţiantis jo 

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

reikalavimams. 

Pirkimų iniciatorius – Gimnazijos darbuotojas, kuris nurodė poreikį įsigyti reikalingų 

prekių, paslaugų arba darbų. 

Pirkimų organizatorius – Gimnazijos direktoriaus paskirtas darbuotojas, kuris 

perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka maţos vertės pirkimus, kai 

tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Pirkimų komisija). 

Pirkimų komisija – Gimnazijos direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų 

įstatymu, sudaryta komisija, kuri nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka pirkimus. 
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Pirkimų planas – Gimnazijos parengtas ir Gimnazijos direktoriaus patvirtintas 

einamaisiais biudţetiniais metais planuojamų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų sąrašas. 

Pirkimų suvestinė – Gimnazijos parengta informacija apie visus biudţetiniais metais 

planuojamus vykdyti pirkimus, vidaus sandorius, išskyrus maţos vertės pirkimus. Ši informacija 

kasmet iki kovo 15 dienos, o patikslinus pirkimų planą – nedelsiant, turi būti paskelbta Centrinėje 

viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) ir Gimnazijos interneto tinklalapyje. 

Pirkimų ţurnalas – Gimnazijos nustatytos formos dokumentas (popieriuje ar 

skaitmeninėje laikmenoje), skirtas registruoti Gimnazijos atliktus pirkimus. 

Rinkos tyrimas – kokybinės ir kiekybinės informacijos apie realių bei potencialių 

prekių, paslaugų ir darbų pasiūlą (tiekėjus, jų tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ir atliekamus 

darbus, uţimamą rinkos dalį, kainas ir pan.) rinkimas, analizė ir apibendrintų išvadų rengimas, 

skirtas sprendimams, susijusiems su pirkimais, priimti. 

Uţ Gimnazijos administravimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje atsakingas asmuo (toliau – CVP IS administratorius) – Gimnazijos direktoriaus 

paskirtas Gimnazijos darbuotojas, turintis teisę CVP IS tvarkyti duomenis apie Gimnaziją ir jos 

darbuotojus (pirkimų komisijos narius, specialistus, ekspertus ir kt.). 

Uţ pirkimų planavimą atsakingas asmuo – Gimnazijos direktoriaus paskirtas 

darbuotojas, atsakingas uţ biudţetiniais metais numatomų pirkti Gimnazijos reikmėms reikalingų 

prekių, paslaugų ar darbų plano sudarymą. 

Uţ pirkimo sutarčių registro tvarkymą atsakingas asmuo – Gimnazijos direktoriaus 

paskirtas darbuotojas, kuris tvarko Gimnazijos sudarytų pirkimo sutarčių registrą. 

Uţ ataskaitų sudarymą ir pateikimą atsakingas asmuo – Gimnazijos direktoriaus 

paskirtas darbuotojas, atsakingas uţ ataskaitų parengimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir parengtų 

ataskaitų pateikimą Viešųjų pirkimų tarnybai. 

Uţ kainų kontrolės vykdymą atsakingas asmuo – Gimnazijos direktoriaus paskirtas 

darbuotojas, kuris kontroliuoja pagal sudarytas pirkimo-pardavimo sutartis tiekiamų prekių, 

paslaugų ir darbų kainų atitikimą sudarytose sutartyse. 

Uţ pirkimų vykdymą naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos 

elektroniniu katalogu atsakingas asmuo – Gimnazijos direktoriaus paskirtas darbuotojas, kuriam 

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, atliekanti centrinės perkančiosios organizacijos 

(toliau – CPO) funkcijas, suteikia prisijungimo duomenis prie elektroninio katalogo CPO.lt™ 

(toliau – CPO elektroninis katalogas). 

Uţ numatomų pirkimų verčių skaičiavimą atsakingas asmuo – Gimnazijos 

direktoriaus paskirtas darbuotojas, atsakingas uţ Gimnazijos numatomų pirkimų verčių 

apskaičiavimą. Numatoma pirkimo vertė apskaičiuojama pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą 

pirkimo vertės apskaičiavimo metodiką ir Viešųjų pirkimų įstatymą. 

Uţ sudarytos sutarties paskelbimą CVP IS atsakingas asmuo – Gimnazijos 

direktoriaus paskirtas darbuotojas, kuris atsakingas uţ pirkime dalyvavusio ir laimėjusio dalyvio 

pasiūlymo, Gimnazijos sudarytų pirkimo sutarčių ir šių sutarčių pakeitimų paskelbimą CVP IS. 

Uţ pirkimo sutarčių vykdymą atsakingas asmuo – Gimnazijos direktoriaus paskirtas 

darbuotojas, kuris atsakingas uţ Gimnazijos įsipareigojimų vykdymą, t.y., pagal Gimnazijos 

sudarytas pirkimo – pardavimo sutartis apmoka uţ prekes, paslaugas ar darbus. 

Uţ nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasiţadėjimų registrų tvarkymą 

atsakingas asmuo – Gimnazijos direktoriaus paskirtas darbuotojas, kuris parengia ir registruoja 

pirkimo procedūrose dalyvaujančių asmenų nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo 

pasiţadėjimus. 

6. Kitos Tvarkoje vartojamos pagrindinės sąvokos yra apibrėţtos Viešųjų pirkimų 

įstatyme, kituose viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

7. Pasikeitus Tvarkoje minimiems teisės aktams, taikomos aktualios tų teisės aktų 

redakcijos nuostatos. 

 

II SKYRIUS 
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PIRKIMŲ ORGANIZAVIME DALYVAUJANČIŲ ASMENŲ FUNKCIJOS IR 

ATSAKOMYBĖ 

 

8. Gimnazijos direktorius yra atsakingas uţ Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų viešuosius 

pirkimus reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi Gimnazijoje. Siekdamas, kad laikydamasi šių 

teisės aktų Gimnazija įsigytų reikalingų prekių, paslaugų ar darbų ir racionaliai naudotų tam skirtas 

lėšas, Gimnazijos direktorius: 

8.1. sukuria efektyvią, nuolat tobulinamą pirkimų organizavimo sistemą; 

8.2. atlieka nuolatinę teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, ir jų pakeitimų stebėseną, 

tikrina Gimnazijos vidaus dokumentų, susijusių su pirkimais ir pirkimų organizavimo Tvarkos 

atitiktį galiojantiems teisės aktams ir, esant poreikiui, rengia jų pakeitimus; 

8.3. organizuoja kitų Gimnazijos dokumentų (pirkimų suvestinė, pirkimų ataskaitos ir 

kt.), privalomų skelbti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka, paskelbimo prieţiūrą; 

8.4. analizuoja darbuotojų, dalyvaujančių Gimnazijos pirkimų organizavimo sistemoje, 

poreikį ir skyrimą; 

8.5. yra atsakingas uţ pirkimų organizavimą ir pirkimų organizavimo prieţiūrą 

Gimnazijoje, kuris apibrėţia pirkimų procese dalyvaujančių asmenų funkcijas ir atsakomybę: 

8.5.1. pirkimų iniciatoriaus (-ių); 

8.5.2. pirkimų organizatoriaus (-ių); 

8.5.3. pirkimų komisijos (-ų); 

8.5.4. CVP IS administratoriaus; 

8.5.5. uţ pirkimų planavimą atsakingo asmens; 

8.5.6. uţ pirkimo sutarčių registro tvarkymą atsakingo asmens; 

8.5.7. uţ ataskaitų sudarymą ir pateikimą atsakingo asmens; 

8.5.8. uţ kainų kontrolės vykdymą atsakingo asmens; 

8.5.9. uţ pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu atsakingo asmens; 

8.5.10. uţ numatomų pirkimų verčių skaičiavimą atsakingo asmens; 

8.5.11. uţ sudarytos sutarties paskelbimą CVP IS atsakingo asmens; 

8.5.12. uţ pirkimo sutarčių vykdymą atsakingo asmens; 

8.5.13. uţ nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasiţadėjimų registrų tvarkymą 

atsakingo asmens. 

9. tvarkos 8 punkte išvardintos funkcijos ir atsakomybės gali būti pavestos vienam ar 

keliems asmenims. 

10. Pirkimų iniciatoriaus funkcijos ir atsakomybė: 

10.1. kiekvieno pirkimo procedūroms atlikti pildo paraišką prekių, paslaugų ar darbų 

pirkimui (toliau – paraiška), kurios forma pateikta Tvarkos 1 priede, suderina su Gimnazijos vyr. 

buhalteriu ir teikia tvirtinti Gimnazijos direktoriui. 

11. Pirkimo organizatoriaus funkcijos ir atsakomybė: 

11.1. vykdo maţos vertės pirkimus, kurių preliminari numatomos sudaryti pirkimo 

sutarties vertė yra maţesnė kaip 30 000 Eur (be PVM) jeigu tokiems pirkimams atlikti nesudaroma 

Pirkimų komisija. 

11.2. vykdo maţos vertės pirkimų procedūras vadovaudamasis Viešųjų pirkimų 

įstatymu, Maţos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 

2017 m. birţelio 28 d. įsakymu Nr. IS–97 ir šia Tvarka; 

11.3. maţos vertės pirkimų atvejais gali apklausti tik vieną tiekėją, kai prekių ar 

paslaugų vieno pirkimo vertė maţesnė kaip 3000 eurų (be PVM); 

11.4. maţos vertės pirkimo atvejais pildo Tiekėjų apklausos paţymą, kurios forma 

pateikta Tvarkos 2 priede ir teikia tvirtinti Gimnazijos direktoriui.  

12.Tiekėjų apklausos paţyma gali būti nepildoma: 

12.1. kai pirkimas vykdomas naudojantis CPO elektroniniu katalogu; 

12.2. kai prekių ar paslaugų vieno pirkimo vertė maţesnė kaip 1000 eurų (be PVM); 

12.3. kai apklausiamas tik vienas tiekėjas. 
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13. Gimnazijos direktorius pirkimui (pirkimams) organizuoti ir atlikti sudaro Pirkimo 

komisiją, nustato jai uţduotis ir suteikia visus įgaliojimus toms uţduotims atlikti, o jos funkcijas ir 

atsakomybę nustato Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamente. Uţ Pirkimo komisijos veiksmus 

yra atsakingas Gimnazijos direktorius. 

14. Pirkimo komisija: 

14.1. vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, Maţos vertės pirkimų tvarkos aprašu, 

(2017 m. birţelio 28 d. įsakymu Nr. IS–97) ir šia Tvarka vykdo maţos vertės pirkimus, kurių 

preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė didesnė kaip 30 000 Eur (be PVM). Pirkimų 

komisija taip pat gali vykdyti maţos vertės pirkimus, kurių preliminari numatomos sudaryti pirkimo 

sutarties vertė yra maţesnė kaip 30 000 Eur (be PVM) jeigu tokiems pirkimams atlikti sudaroma 

Pirkimų komisija. 

14.2. Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo supaprastintus ir 

tarptautinius pirkimus; 

14.3. kiekvieną savo sprendimą įformina protokolu ir veda jų registrą; 

14.4. tvarko jos vykdomų pirkimų dokumentų registrą. 

15. CVP IS administratoriaus funkcijos ir atsakomybė: 

15.1. atsako uţ duomenų apie Gimnaziją aktualumą ir teisingumą (skelbia visą su 

viešaisiais pirkimais reikalingą informaciją), administruoja Gimnazijos darbuotojams suteiktas 

teises; 

15.2. vykdydamas Gimnazijos direktoriaus nurodymus, sukuria ir registruoja 

Gimnazijos naudotojus, kuria naudotojų grupes CVP IS priemonėmis vykdomiems pirkimams, 

suteikia jiems įgaliojimus ir nustato prieigos prie duomenų ribas; 

15.3. iškilus klausimams, suteikia informaciją ir pagalbą kitiems Gimnazijos 

darbuotojams, kurie, vykdant viešuosius pirkimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, privalo naudotis 

CVP IS; 

15.4. vykdydamas Gimnazijos direktoriaus nurodymus, CVP IS pašalina esamus (jau 

nesamus) naudotojus arba apriboja jų teises ir prieigą prie CVP IS; 

15.5. ne rečiau kaip kartą metuose perţiūri Gimnazijos CVP IS registruotų naudotojų 

sąrašus, asmenų, turinčių prieigą prie CVP IS įgaliojimų ribas. 

16. Uţ pirkimų planavimą atsakingo asmens funkcijos ir atsakomybė:  

16.1. rengia Gimnazijos einamųjų metų pirkimų planą, kurio forma pateikta Tvarkos 3 

priede, jo pakeitimus ar patikslinimus; 

16.2. ne rečiau kaip kiekvieną ketvirtį perţiūri patvirtintą pirkimų planą ir, esant 

reikalui, jį tikslina; 

16.3. pagal Gimnazijos direktoriaus patvirtintą pirkimų planą rengia Gimnazijos 

pirkimų suvestinę ir ją kasmet ne vėliau kaip iki kovo 15 d., o patikslinus pirkimų planą – 

nedelsdamas, skelbia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS ir Gimnazijos interneto 

tinklalapyje. 

Pagal Viešųjų pirkimų įstatymą nuo 2020 m. sausio 1 d. pirkimų suvestinėje bus 

viešinama ir maţos vertės pirkimai. Ši informacija kasmet iki kovo 15 dienos, o patikslinus pirkimų 

planą – nedelsiant, turi būti paskelbta CVP IS ir Gimnazijos interneto tinklalapyje; 

16.4. rengdamas ir skelbdamas pirkimų suvestinę vadovaujasi Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus įsakymu dėl informacijos viešinimo centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 

tvarkos aprašo patvirtinimo (2017 m. birţelio 19 d. Nr. 1S-91) ir Viešųjų pirkimų įstatymu; 

16.5. registruoja kiekvieną pirkimo organizatoriaus ir Pirkimo komisijos atliktą pirkimą 

pirkimų registracijos ţurnale, kurio forma pateikta Tvarkos 4 priede; 

17. Uţ pirkimo sutarčių registro tvarkymą atsakingo asmens funkcijos ir 

atsakomybė: 

17.1. veda Gimnazijos sudarytų pirkimo sutarčių, sutarčių pratęsimų ir susitarimų 

registrą; 

17.2. nuolat stebi pirkimo sutarčių ar pirkimo sutarčių pratęsimų galiojimo terminus ir 

ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki pirkimo sutarties ar sutarties pratęsimo pabaigos informuoja 
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pirkimo iniciatorių, kuris iniciavo tų prekių, paslaugų ir darbų pirkimą, pagal kurį buvo sudaryta 

sutartis, apie pirkimo sutarties pabaigos datą. 

18. Uţ ataskaitų sudarymą ir pateikimą atsakingo asmens funkcijos ir atsakomybė: 

18.1. CVP IS priemonėmis pildo Viešųjų pirkimo įstatymo nurodytą visų per 

kalendorinius metus atliktų pirkimų, kai pagal preliminariąsias pirkimų sutartis sudaromos 

pagrindinės sutartys, ir visų per kalendorinius metus atliktų maţos vertės pirkimų ataskaitą, kurioje 

taip pat pateikia duomenis apie visus per kalendorinius metus sudarytus vidaus sandorius, teikia ją 

Viešųjų pirkimų tarnybai jos nustatyta tvarka. Ataskaitos pateikiamos per 30 dienų, pasibaigus 

ataskaitiniams kalendoriniams metams (atspausdintas ataskaitos egzempliorius turi būti patvirtintas 

Gimnazijos direktoriaus parašu); 

18.2. tvarko visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų, kai pagal preliminariąsias 

pirkimų sutartis sudaromos pagrindinės sutartys, visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų, 

nurodytų Viešųjų pirkimo įstatymo, ir maţos vertės pirkimų ataskaitų registrą; 

18.3. vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu CVP IS pildo įvykdytos ar nutrauktos 

pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaitą ir teikia ją Viešųjų pirkimų tarnybai 

(atspausdintas šios ataskaitos egzempliorius turi būti patvirtintas Gimnazijos direktoriaus parašu); 

18.4. tvarko įvykdytų ar nutrauktų pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių) ataskaitų 

registrą; 

18.5. rengdamas ir pateikdamas ataskaitas vadovaujasi Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus įsakymu dėl viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, 

viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo (2017 m. birţelio 6 d. Nr. 1S-80) ir Viešųjų 

pirkimų įstatymu. 

19. Uţ kainų kontrolės vykdymą atsakingo asmens funkcijos ir atsakomybė: 

19.1. kontroliuoja pagal sudarytas pirkimo-pardavimo sutartis tiekiamų prekių, paslaugų 

ir darbų kainų atitikimą sudarytose sutartyse; 

19.2. kontroliuoja pateiktose sąskaitose faktūrose pirkimo objekto atitiktį sudarytose 

pirkimo – pardavimo sutartyse numatytiems reikalavimams laikymąsi; 

19.3. inicijuoja ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, 

keitimo, nutraukimo, teisinių pasekmių tiekėjui, nevykdančiam ar netinkamai vykdančiam pirkimo 

sutartyje nustatytus įsipareigojimus, taikymo. 

20. Uţ pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu atsakingo 

asmens funkcijos ir atsakomybė: 

20.1. prekių, paslaugų ar darbų poreikio formavimo etape, kreipiantis pirkimų 

iniciatoriui, derina galimybę prekes, paslaugas ar darbus įsigyti naudojantis CPO elektroniniu 

katalogu; 

20.2. Gimnazijos direktoriaus pavedimu tiesiogiai vykdo prekių, paslaugų ar darbų 

pirkimus naudodamasis CPO elektroniniu katalogu; 

20.3. tvarko pirkimų, atliktų naudojantis CPO elektroniniu katalogu, dokumentus ir 

paraiškų registrą; 

20.4. teikia informaciją apie praėjusiais kalendoriniais metais naudojantis CPO 

elektroniniu katalogu Gimnazijos įvykdytus pirkimus uţ ataskaitų sudarymą ir pateikimą 

atsakingam asmeniui, Gimnazijos direktoriaus įgaliotam pildyti ir teikti Viešųjų pirkimų tarnybai 

visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų, kai pagal preliminariąsias pirkimų sutartis sudaromos 

pagrindinės sutartys, ir visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų, nurodytų Viešųjų pirkimų 

įstatymo, bei maţos vertės pirkimų ataskaitą. 

21. Uţ numatomų pirkimų verčių skaičiavimą atsakingo asmens funkcijos ir 

atsakomybė: 

21.1. apskaičiuoja Gimnazijos numatomų pirkimų vertes vadovaudamasis Viešųjų 

pirkimų įstatymu ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu dėl numatomos viešojo pirkimo 

ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo (2017 m. birţelio 27 d. Nr. 1S-94). 

22. Uţ sudarytos sutarties paskelbimą atsakingo asmens funkcijos ir atsakomybė: 

22.1. laimėjusių dalyvių pasiūlymus (kai vykdomos derybos, galutinius pasiūlymus), 
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sudarytas pirkimo sutartis, preliminariąsias sutartis bei vidaus sandorius viešina CVP IS ne vėliau 

kaip per 15 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties, preliminariosios sutarties ar vidaus sandorio 

sudarymo, bet ne vėliau nei iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradţios. Jei Gimnazija keičia sudarytą 

pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ar vidaus sandorį, šie pakeitimai turi būti paskelbti CVP IS ne 

vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo atitinkamų pakeitimų atlikimo; 

22.2. laimėjusių dalyvių pasiūlymai (kai vykdomos derybos, galutiniai pasiūlymai), 

sudarytos pirkimo sutartys, preliminariosios sutartys bei šių sutarčių pakeitimai CVP IS neskelbiami 

šiais atvejais: 

22.2.1. kai pasiūlymas pateikiamas ţodţiu arba pirkimo sutartis sudaroma ţodţiu; 

22.2.2. kai pirkimą laimėjusiu dalyviu nustatomas fizinis asmuo; 

22.2.3. kitais, dėl informacijos viešinimo CVP IS tvarkos apraše (Viešųjų pirkimų 

tarnybos direktoriaus įsakymas 2017 m. birţelio 19 d. Nr. 1S-91), numatytais atvejais. 

23. Uţ pirkimo sutarčių vykdymą atsakingo asmens funkcijos ir atsakomybė: 

23.1. organizuoja ir uţtikrina Gimnazijos įsipareigojimų vykdymą sudarytose pirkimo 

sutartyse numatytiems reikalavimams – pagal Gimnazijos sudarytas pirkimo sutartis apmoka uţ 

prekes, paslaugas ir darbus; 

23.2. uţtikrina prekių, paslaugų ir darbų kainų atitikimą sudarytose pirkimo sutartyse; 

23.3. vykdydamas Gimnazijos įsipareigojimus uţtikrina numatytų sutarties terminų 

laikymąsi; 

23.4. kontroliuoja ir nedelsiant informuoja Gimnazijos direktorių: 

23.4.1. jei buvo reikalauta, ar tiekėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, nepateikė 

pirkimo sutarties įvykdymo uţtikrinimo ir jei šis uţtikrinimas negalioja; 

 23.4.2. jei yra paţeidinėjami pirkimo sutarties sąlygose nustatyti pirkimo sutarties 

vykdymo terminai; 

 23.4.3. jei mokant uţ faktiškai atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar pateiktas prekes 

nesilaikoma apmokėjimo tvarkos ir kainų (įkainių), nustatytų pirkimo sutartyje; 

23.4.4. jei ketinama keisti ar buvo keičiamos pirkimo sutarties sąlygos; 

23.4.5. jei netinkamai vykdomi pirkimo sutartyje nustatyti garantiniai įsipareigojimai; 

23.5. Gimnazijos direktoriui paprašius, teikia jam apibendrintą informaciją apie pirkimo 

sutarčių vykdymą, nurodydamas pastebėtus trūkumus ar iškilusias problemas. 

24. Uţ nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasiţadėjimų registro 

tvarkymą atsakingo asmens funkcijos ir atsakomybė: 

24.1. parengia Nešališkumo deklaracijas, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus įsakymu dėl nešališkumo deklaracijos tipinės formos patvirtinimo (2017 m. birţelio 23 

d. Nr. 1S-93), konfidencialumo pasiţadėjimus ir uţtikrina, kad visi Pirkimo komisijos nariai, 

ekspertai, stebėtojai, pirkimų organizatoriai ir kiti pirkimo procedūrose dalyvaujantys ir galintys 

daryti įtaką jos rezultatams, taip pat su pirkimu susijusius sprendimus priimti galintys asmenys, 

prieš pradėdami darbą, pasirašytų Nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasiţadėjimą; 

24.2. tvarko (veda) Nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasiţadėjimų registrą; 

24.3. ne rečiau kaip kartą per metus perţiūri šių registrų duomenis ir patikrina, ar visi 

Pirkimo komisijos nariai, ekspertai, stebėtojai, pirkimų organizatoriai ir kiti pirkimo procedūrose 

dalyvaujantys ir galintys daryti įtaką jos rezultatams, taip pat su pirkimu susijusius sprendimus 

priimti galintys asmenys yra pasirašę nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasiţadėjimą; 

24.4. Gimnazijos direktoriui paskyrus naują pirkimo organizatorių ar patvirtinus naujos 

Pirkimo komisijos sudėtį, asmuo, atsakingas uţ šių registrų tvarkymą, uţtikrina, kad pirkimo 

organizatorius, visi naujai sudarytos Pirkimo komisijos nariai, ekspertai ir stebėtojai, prieš 

pradėdami darbą, pasirašytų nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasiţadėjimą. 

Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasiţadėjimo formos pateiktos Tvarkos 5 ir 6 

prieduose; 

24.5. uţtikrina visų, pasirašančių nešališkumo deklaraciją, informavimą apie privačių 

interesų deklaracijos uţpildymą, kaip tai numato Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų 
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derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pakeitimo įstatymas (2017 m. balandţio 27 d. Nr. XIII-

323), kuris įsigalios nuo 2018 m. sausio 1 d. 
 

III SKYRIUS 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMAS 

 

25. Kiekvienas pirkimų iniciatorius kartu su atsakingu uţ pirkimų planavimą asmeniu 

kiekvienų metų pabaigoje pradeda planuoti ateinantiems biudţetiniams metams numatomus 

pirkimus.  

26. Pirkimo iniciatorius įvertina galimybę prekes, paslaugas ir darbus įsigyti naudojantis 

CPO elektroniniu katalogu ir suderina su uţ pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu 

katalogu atsakingu asmeniu: 

26.1. pirkimą vykdyti naudojantis CPO elektroniniu katalogu, kai jame siūlomos prekės, 

paslaugos ar darbai atitinka pirkimo iniciatoriaus suformuotus poreikius ir pirkimas negali būti 

atliktas efektyvesniu būdu racionaliai naudojant lėšas; 

26.2. atlikti pirkimą nesinaudojant CPO elektroniniu katalogu ir, jeigu perkančioji 

organizacija pagal teisės aktus privalo uţtikrinti, kad prekių, paslaugų ir darbų pirkimai būtų 

vykdomi naudojantis CPO elektroniniu katalogu, kai jame siūlomos prekės, paslaugos ar darbai 

atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir perkančioji organizacija negali jų atlikti 

efektyvesniu būdu racionaliai naudodama lėšas, pateikti argumentuotą motyvaciją; 

26.3. įvertina galimybę atlikti pirkimą CVP IS priemonėmis. 

27. Uţ numatomų pirkimų verčių skaičiavimą atsakingas asmuo, vadovaudamasis 

Viešųjų pirkimų įstatymu ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu dėl numatomos viešojo 

pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo (2017 m. birţelio 27 d. Nr. 1S-94), 

apskaičiuoja numatomų pirkimų vertes. 

28. Uţ pirkimų planavimą atsakingas asmuo, rengdamas Gimnazijos pirkimų planą, 

planuojamiems pirkti darbams, prekėms ir paslaugoms priskiria Bendrajame viešųjų pirkimų 

ţodyne (toliau – BVPŢ) nurodytus kodus. 

29. Gimnazijos vyr. buhalteris, ţinodamas informaciją apie ateinantiems metams 

galimus skirti maksimalius asignavimus pirkimams, suderina su Gimnazijos direktoriumi būtinų 

lėšų Gimnazijos pirkimams poreikį. Jei numatytiems pirkti darbams, prekėms ir paslaugoms lėšų 

nepakanka, pirkimų planas koreguojamas pagal galimus gauti maksimalius asignavimus. 

30. Uţ pirkimų planavimą atsakingas asmuo, pakoregavęs ir parengęs pirkimų planą, 

suderina jį su Gimnazijos vyr. buhalteriu ir teikia tvirtinti Gimnazijos direktoriui. 

31. Uţ pirkimų planavimą atsakingas asmuo, gavęs Gimnazijos direktoriaus patvirtintą 

planą, rengia pirkimų suvestinę, kurioje taip pat pateikia informaciją apie einamaisiais biudţetiniais 

metais ketinamus sudaryti vidaus sandorius (jei šiuos sandorius numatoma sudaryti), ir ne vėliau 

negu iki einamųjų biudţetinių metų kovo 15 d. Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ją 

paskelbia CVP IS ir Gimnazijos interneto tinklalapyje. Pirkimų suvestinė rengiama ir skelbiama 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu dėl 

informacijos viešinimo centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo 

patvirtinimo (2017 m. birţelio 19 d. Nr. 1S-91). 

32. Asmuo, atsakingas uţ pirkimų planavimą, kiekvieną ketvirtį perţiūri patvirtintą 

pirkimų planą ir, esant reikalui, jį tikslina. Patikslinus pirkimų planą suderina jį su Gimnazijos vyr. 

buhalteriu ir gavus Gimnazijos direktoriaus patvirtinimą, pakeitimus paskelbtoje suvestinėje, 

asmuo, atsakingas uţ pirkimų planavimą, skelbia nedelsiant. 

33. Pirkimų planas ir suvestinė nekeičiami, jeigu dėl nenumatytų aplinkybių iškyla 

poreikis ypač skubiai vykdyti pirkimų plane ir suvestinėje nenurodytą pirkimą arba kai konkretaus 

pirkimo metu keičiasi informacija, kuri apie šį pirkimą nurodyta pirkimų plane ir suvestinėje. 

 

IV SKYRIUS 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS 
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34. Pirkimų iniciatorius kiekvieno pirkimo procedūroms atlikti pildo paraišką (Tvarkos 

1 priedas), kurioje turi nurodyti šias pagrindines pirkimo sąlygas ir informaciją: 

34.1. pirkimo objekto pavadinimą ir jo apibūdinimą, perkamų prekių, paslaugų ar darbų 

savybes, kokybės ir kitus reikalavimus, reikalingą kiekį ir apimtis, atsiţvelgiant į visą pirkimo 

sutarties trukmę su galimais pratęsimais; 

34.2. maksimalią planuojamos sudaryti pirkimo sutarties vertę (be PVM) su galimais 

pratęsimais; 

34.3. siūlomus minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus; 

34.4. jeigu paraiška paduodama dėl pirkimo, apie kurį nebus paskelbta – argumentuotą 

siūlomų kviesti tiekėjų sąrašą; 

34.5. prekių pristatymo ar paslaugų ir darbų atlikimo terminus, pirkimo sutarties trukmę 

kitas reikalingas pirkimo sutarties sąlygas arba pirkimo sutarties projektą; 

34.6. reikalingus planus, brėţinius ir projektus; 

34.7. argumentuotą motyvaciją, jei nusprendţiama prekes, paslaugas ar darbus pirkti 

nesinaudojant CPO elektroniniu katalogu (šis punktas netaikomas, jeigu vykdomas neskelbiamas 

pirkimas, kurio maksimali planuojamos sudaryti sutarties vertė yra iki 10 000 Eur (be PVM). 

34.8. kitą reikalingą informaciją. 

35. Uţpildyta, su Gimnazijos vyr. buhalteriu suderinta paraiška teikiama tvirtinti 

Gimnazijos direktoriui. 

36. Pirkimo dokumentus pagal pirkimo iniciatoriaus parengtą ir Gimnazijos direktoriaus 

patvirtintą paraišką rengia Pirkimo komisija ar pirkimų organizatorius. 

37. Rengdami pirkimo dokumentus, Pirkimų komisija ar  pirkimų organizatorius turi 

teisę gauti iš pirkimo iniciatoriaus ir kitų Gimnazijos darbuotojų visą informaciją, reikalingą 

pirkimo dokumentams parengti ir pirkimo procedūroms atlikti. 

 

V SKYRIUS 

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARČIŲ SUDARYMAS IR VYKDYMAS 

 

38. Galutinį pirkimo sutarties projektą pagal pirkimo dokumentuose pateiktą projektą 

arba pagrindines pirkimo sutarties sąlygas parengia Pirkimo komisija arba maţos vertės pirkimų 

atveju, kai pirkimo sutartis sudaroma raštu ir numatoma sutaries vertė ne didesnė kaip 30 000 Eur 

(be PVM), – pirkimo organizatorius. 

39. Parengusi pirkimo sutarties projektą, Pirkimo komisija ar pirkimų organizatorius 

suderina jį su Gimnazijos direktoriumi, kuris priima sprendimą dėl pirkimo sutarties pasirašymo ar 

nepasirašymo. 

40. Jeigu pirkimo sutartyje nenumatyta pasirinkimo galimybė dėl jos pratęsimo, o 

prekių tiekimas ar paslaugų teikimas yra būtinas Gimnazijos funkcijoms atlikti, pirkimų iniciatorius 

kartu su uţ pirkimų planavimą atsakingu asmeniu privalo šioje Tvarkoje nustatyta tvarka numatyti 

jų pirkimą ateinančiais metais. 

41. Jeigu pirkimo sutartyje numatyta pasirinkimo galimybė dėl jos pratęsimo, pirkimų 

iniciatorius kartu su uţ kainų kontrolės vykdymą atsakingu asmeniu, atsiţvelgę į pirkimo sutartyje 

numatytų įsipareigojimų laikymąsi ir atlikę tyrimą pirkimo sutarties objekto rinkos kainai nustatyti, 

įvertina pirkimo sutarties pratęsimo tikslingumą. 

42. Nustačius, kad Gimnazijai nėra naudinga pratęsti galiojančią pirkimo sutartį, 

pirkimų iniciatorius kartu su uţ pirkimų planavimą atsakingu asmeniu einamųjų biudţetinių metų 

pabaigoje naująjį pirkimą įtraukia į ateinančių metų pirkimus. 

43. Nustačius, kad yra tikslinga pratęsti galiojančią pirkimo sutartį, pirkimų iniciatorius 

informuoja pirkimų organizatorių, kuris parengia susitarimo dėl pirkimo sutarties pratęsimo 

projektą, suderina jį su Gimnazijos vyr. buhalteriu ir du susitarimo dėl pirkimo sutarties pratęsimo 

egzempliorius teikia pasirašyti Gimnazijos direktoriui.  

44. Gimnazijos direktorius, priėmęs sprendimą pratęsti pirkimo sutartį, pasirašo 
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susitarimą dėl pirkimo sutarties pratęsimo. Gimnazijos direktorius gali priimti sprendimą nepratęsti 

pirkimo sutarties ir pavesti pirkimo iniciatoriui ir uţ pirkimų planavimą atsakingam asmeniui šioje 

Tvarkoje nustatyta tvarka numatyti naują pirkimą ateinančiais metais. 

45. Uţ kainų kontrolės vykdymą atsakingas asmuo kontroliuoja pagal sudarytas pirkimo 

– pardavimo sutartis tiekiamų prekių, paslaugų ir darbų kainų atitikimą, tiekėjų pateiktose 

sąskaitose faktūrose pirkimo objekto atitiktį sudarytose pirkimo – pardavimo sutartyse numatytiems 

reikalavimams laikymąsi; 

46. Uţ pirkimo sutarčių vykdymą atsakingas asmuo, vykdydamas Gimnazijos 

įsipareigojimus, uţtikrina prekių, paslaugų ir darbų kainų atitikimą sudarytose pirkimo sutartyse, 

numatytų sutarties terminų laikymąsi, o pastebėjęs pirkimo sutarties vykdymo trūkumus ar esant 

kitoms svarbioms aplinkybėms, nedelsiant apie tai informuoja Gimnazijos direktorių, siūlydamas 

taikyti kontrahentui (sutarties šaliai) pirkimo sutartyje numatytų prievolių įvykdymo uţtikrinimo 

būdą (-us), taip pat inicijuoti pirkimo sutarties nutraukimą joje nustatytais pagrindais. 

47. Prekių, paslaugų ar darbų priėmimo – perdavimo aktą ar kitą teisės aktuose 

numatytą dokumentą pasirašo pirkimo iniciatorius arba prekių pristatymo, paslaugų ir darbų 

priėmimo komisija. 

48. Prieš pasirašydami priėmimo – perdavimo aktą ar kitą teisės aktuose numatytą 

dokumentą, pirkimo iniciatorius arba prekių pristatymo, paslaugų ir darbų priėmimo komisija 

privalo įsitikinti, kad pirkimo objektas, jo techniniai, funkciniai, kiekybiniai, kokybės reikalavimai 

atitinka pirkimo sutartyje nustatytas sąlygas, nepaţeisti prievolių uţtikrinimo terminai, kitos 

pirkimo sutartyje nustatytos sąlygos ir prievolės yra įvykdytos tinkamai. 

49. Jei pirkimo iniciatorius arba prekių pristatymo, paslaugų ir darbų priėmimo komisija 

nustato, kad pirkimo objektas ar jo techniniai, funkciniai, kiekybiniai, kokybės reikalavimai 

neatitinka pirkimo sutartyje nustatytų sąlygų, priėmimo–perdavimo akto ar kito teisės aktuose  

numatyto dokumento nepasirašo ir ţodţiu ar raštu reikalauja iš tiekėjo tinkamo prievolių įvykdymo. 

50. Tiekėjui neįvykdţius pirkimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų, pirkimo iniciatorius 

arba prekių pristatymą, paslaugų ir darbų priėmimo komisija teikia siūlymą Gimnazijos direktoriui 

dėl pirkimo sutarties nutraukimo ar joje numatytų prievolių įvykdymo uţtikrinimo būdų taikymo 

tiekėjui. 

51. Jei pirkimo iniciatorius arba prekių pristatymo, paslaugų ir darbų priėmimo komisija 

nustato, kad pirkimo objektas, jo techniniai, funkciniai, kiekybiniai, kokybės reikalavimai atitinka 

pirkimo sutartyje nustatytas sąlygas, tačiau paţeisti prievolių uţtikrinimo terminai ar kitos pirkimo 

sutartyje nustatytos neesminės sąlygos ir prievolės yra įvykdytos netinkamai, priėmimo – 

perdavimo akte ar kitame teisės aktuose numatytame dokumente nurodo nustatytus trūkumus, jį 

pasirašo ir teikia siūlymą Gimnazijos direktoriui dėl pirkimo sutartyje numatytų prievolių įvykdymo 

uţtikrinimo būdų taikymo tiekėjui. 

52. Gimnazijos direktorius priima sprendimą dėl numatytų prievolių įvykdymo 

uţtikrinimo būdų taikymo ir raštu kreipiasi į tiekėją.  

 

VI SKYRIUS 

RIZIKOS VERTINIMAS 

 

53. Pirkimų procese galimi rizikos veiksniai: 

53.1. neskelbiamo pirkimų būdo pasirinkimas; 

53.2. Gimnazijai nebūdingi, neįprasti ar pirmą kartą vykdomi pirkimai; 

53.3. techniniu ir (arba) pasiūlymų vertinimo poţiūriu sudėtingi pirkimai; 

53.4. gautų pretenzijų skaičius; 

53.5. nepagrįstai aukštų ir (ar) specifinių kvalifikacijos reikalavimų tiekėjams nustatymas; 

53.6. nepagrįstai aukštų ir (ar) specifinių reikalavimų pirkimo objektui nustatymas; 

53.7. Gimnazijos darbuotojų specialių ţinių stoka, netinkamai parengti pirkimo dokumentai; 

53.8. skirtingos Viešojo pirkimo komisijos narių nuomonės, vertinant pasiūlymus; 
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VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

54. Visi su pirkimais susiję dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir 

archyvų įstatymo nustatyta tvarka. 

55. Uţ Gimnazijos atliekamus viešuosius pirkimus atsako Gimnazijos direktorius. 

Komisijos nariai, ekspertai, stebėtojai, uţ sutarties vykdymą atsakingi asmenys ir kiti asmenys uţ 

savo veiką atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus (Viešųjų pirkimų įstatymo 100 str. 1 ir 2 

d.). 

 

Priedai: 

 

1. Paraiškos prekių, paslaugų ar darbų pirkimui pavyzdinė forma. 

2. Tiekėjų apklausos paţymos pavyzdinė forma. 

3. Biudţetiniais metais numatomų pirkti mokyklos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir 

paslaugų plano pavyzdinė forma. 

4. Biudţetiniais metais atliktų viešųjų pirkimų registracijos ţurnalo pavyzdinė forma. 

5. Nešališkumo deklaracijos pavyzdinė forma. 

6. Konfidencialumo pasiţadėjimo pavyzdinė forma. 

 

_________________
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   Viešųjų pirkimų organizavimo ir  

   vidaus kontrolės tvarkos aprašo 

   1 priedas 

 

RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJA 

 

TVIRTINU 

(direktorius) 

(parašas) 

(vardas ir pavardė) 

 

PARAIŠKA 

20__ m._____________ d. Nr. ______ 

__________________________ 

 

Nr. Kriterijus Reikšmė 

1. Pirkimo objekto pavadinimas  

2. BVPŢ kodas  

3. Maksimali planuojamos sudaryti sutarties vertė be 

PVM, Eur 

 

4. Numatoma pirkimo sutarties trukmė, atsiţvelgiant į 

visus galimus pratęsimus 

 

5. Reikalavimai tiekėjams  Taip, taikomi (pridedama) 

6. Pasiūlymų vertinimo kriterijus  

7. Siūlomų kviesti tiekėjų sąrašas (jeigu apie pirkimą 

nebus skelbiama) 

 

8. Siūlomų kviesti tiekėjų sąrašo pagrindimas (jeigu 

apie pirkimą nebus skelbiama) 

 

9. Pirkimo vykdymas per CPO 

(punktas netaikomas, jeigu vykdomas neskelbiamas 

pirkimas, kurio Maksimali planuojamos sudaryti 

sutarties vertė yra iki 10 000 Eur) 

 Pirkimas vykdomas per CPO 

 Pirkimas nebus vykdomas per CPO 

(pagrindimas) 

10. Pirkimo vykdytojas  Pirkimo organizatorius 

 Viešųjų pirkimų komisija 

PRIDEDAMA: 

1. Techninė specifikacija, __ psl. 

2. Reikalavimai tiekėjams, __ psl. 

3. Perkančiosios organizacijos siūlomos šalims pasirašyti pirkimo sutarties sąlygos ir (arba) 

pirkimo sutarties projektas, __ psl. 

  ______________    
(pirkimo iniciatoriaus pareigos)  (parašas)  (Vardas ir pavardė) 
 

SUDERINTA                              

(uţ pirkimų planavimą 

atsakingo asmens pareigos) 

(parašas) 

(vardas ir pavardė) 

(data) 

 SUDERINTA 

(vyr. buhalteris) 

(parašas) 

(vardas ir pavardė) 

(data) 
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   Viešųjų pirkimų organizavimo ir  

   vidaus kontrolės tvarkos aprašo 

                                                                2 priedas 

 

RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJA 
TVIRTINU 

(direktorius) 

(parašas) 

(vardas ir pavardė) 

 

MAŢOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO PAŢYMA 

 

20__ m._____________ d. Nr. ______ 

__________________________ 

 

Nr. Kriterijus Reikšmė 

1. Pirkimas įvykdytas pagal paraišką (nuoroda į paraišką) 

2. Pirkimo objekto pavadinimas  

3. Informacija apie pirkimą  Neskelbiama apklausa (ţodţiu) 

 Neskelbiama apklausa (raštu) 

 Neskelbiama apklausa (raštu per CVP IS) 

 Skelbiama apklausa 

4. Pirkimo pradţia 

(skelbimo paskelbimo data arba 

kvietimo patekimo data) 

 

 

Apklausti tiekėjai 

Nr. Tiekėjo pavadinimas Kontaktai Pastabos 

    

    

    

 

Pasiūlymus pateikę tiekėjai 

Nr. Pasiūlymo pateikimo 

data 

Tiekėjo pavadinimas Kaina Laimėtojas 

     

     

     

 

 

(pirkimo organizatoriaus pareigos)    (Vardas ir pavardė) 
 
SUDERINTA 

( vyr. buhalteris) 

(parašas) 

(vardas ir pavardė) 

(data) 

  

 

 

 

 

 



13 

 

 

   Viešųjų pirkimų organizavimo ir  

   vidaus kontrolės tvarkos aprašo 

   5 priedas 

 

RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJA 

 

_______________________________________________________ 

(asmens vardas ir pavardė) 

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA 

 

20__ m._____________ d. Nr. ______ 

__________________________ 
(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) 
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   Viešųjų pirkimų organizavimo ir  

   vidaus kontrolės tvarkos aprašo 

                                                                 6 priedas 

 

RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJA 

 

_____________________________________________ 

(asmens vardas ir pavardė, pareigos) 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŢADĖJIMAS 

 

20__ m.________________ d. 

 

___________ _________ 

(vietovės pavadinimas) 

 

Būdamas      ,  

(pareigų pavadinimas) 

1. Pasiţadu: 

1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą su pirkimu 

susijusią informaciją, kuri man taps ţinoma, atliekant    

(pareigų pavadinimas) 

pareigas; 

1.2. man patikėtus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais 

susipaţinti ar pasinaudoti; 

1.3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų. 

2. Man ţinoma, 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 uţtikrinti sąţiningą konkurenciją. 

4. Esu įspėtas, kad, paţeidęs šį pasiţadėjimą, turėsiu atlyginti perkančiajai organizacijai ir 

tiekėjams padarytus nuostolius. 

 

___________________            ____________________ 

(parašas)    (vardas ir pavardė) 

 

________________________
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        Viešųjų pirkimų organizavimo ir  

        vidaus kontrolės tvarkos aprašo 

                                                                 3 priedas 

 

RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJA 

TVIRTINU 

(direktorius) 

(parašas) 

(vardas ir pavardė) 

20__ METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 

 

20__ m._____________ d. Nr. ______ 

__________________________ 

(vietovės pavadinimas) 

Eil. 

Nr. 

Pirkimo objekto 

pavadinimas 

BVPŢ 

kodas* 

Kiekis Numatoma 

pirkimo 

vertė, Eur be 

PVM 

Numatomas 

pirkimo 

būdas** 

Numatoma 

pirkimo 

pradţia 

Sutarties 

trukmė*** 

Pastabos**** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
* Nurodomi tik pirmi trys BVPŢ kodo skaitmenys 

** MVP SK – skelbiama apklausa, MVP R – neskelbiama apklausa (raštu), MVP Ţ – neskelbiama apklausa (ţodţiu), AK – Atviras konkursas, RK – ribotas konkursas, SKD 

– skelbiamos derybos, KD – konkurencinis dialogas, NED – neskelbiamos derybos, IP – inovacijų partnerystė, PK – projekto konkursas. 

*** Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) arba galutinė pirkimo sutarties įvykdymo data. 

**** 1 - pirkimas bus atliekamas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 10 straipsnį, 2 - pirkimas bus atliekamas naudojantis CPO katalogu, 3 - 

pirkimas bus atliekamas CVP IS priemonėmis, 4 – pirkimas bus atliekamas pagal VPĮ 23 straipsnio 2 dalį, 5 - pirkimui bus taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai 

 
     

(už pirkimų planavimą atsakingo asmens pareigos)  (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 

SUDERINTA 

(vyr. buhalteris) 

(parašas) 

(vardas ir pavardė) 

(data) 
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        Viešųjų pirkimų organizavimo ir  

        vidaus kontrolės tvarkos aprašo 

   4 priedas 

 

RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJA 

  

 

20__ METAIS ĮVYKDYTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ŢURNALAS 

 

Eil. 

Nr. 

Pirkimo 

objekto 

pavadinimas 

BVPŢ 

kodas* 

Tiekėjo 

pavadinimas 

Pirkimo 

būdas** 

Nuoroda į 

pirkimą*** 

Sutarties/ 

sąskaitos 

faktūros 

sudarymo 

data 

Sutarties 

Nr./sąskaitos 

faktūros Nr. 

Sutarties 

trukmė/Sutarties 

įvykdymo data 

Sutarties/ 

sąskaitos 

faktūros 

kaina su 

PVM 

Eur 

Papildoma 

informacija 

1 2 3         

           

           
* Nurodomi tik pirmi trys BVPŢ kodo skaitmenys 

** MVP SK – skelbiama apklausa, MVP R – neskelbiama apklausa (raštu), MVP Ţ – neskelbiama apklausa (ţodţiu), AK – Atviras konkursas, RK – ribotas konkursas, SKD 

– skelbiamos derybos, KD – konkurencinis dialogas, NED – neskelbiamos derybos, IP – inovacijų partnerystė, PK – projekto konkursas. 

*** Maţos vertės viešojo pirkimo paţymos numeris (jeigu buvo vykdyta apklausa) arba viešojo pirkimo komisijos protokolo numeris ir data (kuriame buvo nustatytas 

laimėtojas) 

 

     
(pareigų pavadinimas)  (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 

 


