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                                                                       PATVIRTINTA 
                                                                       Skuodo rajono Aleksandrijos pagr. mokyklos direktorės                 
  2017 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V1-41   

 
 

SKUODO RAJONO ALEKSANDRIJOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 
SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ APRAŠAS 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos (toliau tekste – perkančioji 

organizacija) supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų 

įstatymas), kitais viešuosius pirkimus (toliau – pirkimai) reglamentuojančiais teisės aktais.  

2. Apraše nustatyta pirkimų organizavimo ir planavimo tvarka, pirkimus atliekantys 

asmenys.  

3. Atlikdama pirkimus Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinė mokykla vadovaujasi 

Viešųjų pirkimų įstatymu, šiuo Aprašu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – CK), 

kitais įstatymais ir įstatymus įgyvendinamaisiais teisės aktais.  

4. Apraše vartojamos sąvokos: 

4.1. apklausa – pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėjus, kviesdama 

pateikti pasiūlymus; 

4.2. mažos vertės pirkimai – tai: 

1) supaprastintas pirkimas, kai prekių ar paslaugų pirkimo numatoma vertė yra mažesnė 

kaip 58 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), o darbų numatoma vertė mažesnė kaip 145 000 

eurų (be pridėtinės vertės mokesčio); 

2) supaprastintas pirkimas, atliekamas toms atskiroms pirkimo dalims, kurių bendra vertė 

yra mažesnė kaip 58 000 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų) (be PVM) to paties tipo 

prekių ar paslaugų  sutarčių vertės, o perkant darbus – mažesnė 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 užtikrina, kad bendra dalių 

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

procentų bendros visų pirkimo dalių vertės; 

4.3. pirkimo dokumentai – Administracijos 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); 

4.4. pirkimo organizatorius – direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas, kuris Mažos 

vertės pirkimų tvarkos aprašo nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka pirkimus; 
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4.6. tiekėjas (prekių tiekėjas, paslaugų teikėjas, rangovas) – kiekvienas ūkio subjektas – 

fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų 

padaliniai ar tokių asmenų grupė – galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus; 

4.7. viešasis pirkimas (toliau – pirkimas) – įstaigos atliekamas ir šiuo įstatymu 

reglamentuojamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas, kurio tikslas – sudaryti viešojo pirkimo–

pardavimo sutartį;  

 

II. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ VYKDYTOJAI  

 

5. Supaprastintus viešuosius pirkimus perkančiojoje organizacijoje vykdo Viešųjų 

pirkimų organizatorius. Pirkimų organizatoriai skiriami Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės 

mokyklos direktoriaus įsakymu. Pirkimų organizatoriai pasirašo Nešališkumo deklaraciją 

patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. Nr. 1S-93 bei viešųjų 

pirkimų organizatoriaus konfidencialumo pasižadėjimą (3 priedas ). 

6. Pirkimų organizatoriai vykdo mažos vertės pirkimus vadovaujantis Mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašu patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. 1S-97. 

7. Pirkimo organizatorius, parengia paraišką – užduotį (toliau – Paraiška) pagal pridedamą 

formą (1 priedas), suderina su direktoriumi. 

Jeigu paraiška teikiama pirkimams, kurie nenumatyti Planuojamų pirkimų plane, jos derinti 

su verčių apskaitą tvarkančiu asmeniu neprivaloma.  

8.1. Paraiškoje (pagal poreikį) nurodomos šios pagrindines pirkimo sąlygos bei informacija 

ir pridedami šie dokumentai: 

8.1.1. pirkimo objekto pavadinimas ir jo trumpas aprašymas, nurodant perkamų prekių, 

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

ar apimtį, atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais;  

11.3.2. informacija kokius darbus privalo atlikti pats tiekėjas, kokius subrangovai; 

11.3.3. tiekėjų pašalinimo pagrindai, minimalūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) 

reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai 

(jeigu taikomi); 

11.3.4. maksimali pirkimo vertė; 

11.3.5. pasiūlymų vertinimo kriterijai. Kai siūloma vertinti ekonomiškai naudingiausio 

pasiūlymo kriterijumi, – ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir parametrai, jų lyginamieji 

svoriai ir vertinimo tvarka; 

11.3.6. informacija, ar pirkimo metu bus deramasi arba kokiais atvejais, derybų sąlygos; 
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11.3.7. prekių pristatymo ar paslaugų bei darbų atlikimo terminai, pirkimo sutarties trukmė, 

kitos reikalingos pirkimo sutarties sąlygos arba pirkimo sutarties arba preliminarios sutarties 

projektas; 

11.3.8. energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai ir (ar) kriterijai 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka (jeigu 

taikomi); 

11.3.9. galimybės perkant taikyti aplinkosaugos kriterijus, atsižvelgti į visuomenės 

poreikius socialinėje srityje (jeigu taikomi); 

11.3.10. reikalingi planai, brėžiniai ir projektai, techninės specifikacijos, sutartys ir kt.; 

11.3.11. kita reikalinga informacija. 

 

 

                          III. PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS IR TEIKIMAS 

 

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

būti rengiami ir kitomis kalbomis. 

  13.  Pirkimo dokumentus rengia pirkimo organizatorius. Pirkimų organizatoriaus 

parengtus pirkimo dokumentus tvirtina Direktorius.  

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

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

15. Pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai negali dirbtinai riboti tiekėjų 

galimybių dalyvauti pirkime ar sudaryti sąlygas dalyvauti tik konkretiems tiekėjams. 

16. Pirkimo dokumentuose, atsižvelgiant į pasirinktą pirkimo būdą, pateikiama ši 

informacija: 

16.1. Perkančiosios organizacijos darbuotojų, kurie įgalioti palaikyti ryšį su tiekėjais, 

pareigos, vardai, pavardės, adresai, telefonų ir faksų numeriai; 

16..2. pasiūlymų ir/ar paraiškų pateikimo terminas (data, valanda ir minutė) ir vieta; 

16.3. prekių, paslaugų, darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų 

paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai; 

17. Kai pirkimą vykdo pirkimo organizatorius pildoma Tiekėjų apklausos pažyma pagal 

pridedamą formą (priedas Nr. 2). 

18. Įvykdžius pirkimą Pirkimo organizatorius visus su pirkimu susijusius dokumentus 

saugo savo darbo vietoje. 

19. Pirkimo sutartys, paraiškos, pasiūlymai, pirkimo dokumentai, paraiškų ir pasiūlymų 

nagrinėjimo bei vertinimo dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai, nepaisant jų pateikimo 
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būdo, formos ir laikmenos, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 

nustatyta tvarka, tačiau ne mažiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos.  

20. Pirkimų organizatorius, kuriam pagal pareiginius nuostatus priskirta, Viešųjų pirkimų 

tarnybai pagal jos nustatytus reikalavimus teikia visų per finansinius metus atliktų pirkimų 

ataskaitą: 

20.1. kai pagal preliminariąsias sutartis sudaromos pagrindinės pirkimo sutartys; 

20.2. pirkimų, atliktų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio reikalavimus; 

20.3. mažos vertės pirkimų. 

21. Pirkimų organizatorius, kuriam pagal pareiginius nuostatus priskirta, Viešųjų pirkimų 

tarnybai pagal jos nustatytus reikalavimus skelbia laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo 

sutartį, preliminarią sutartį CVP IS ne vėliau, kaip per 15  dienų nuo pirkimo sutarties ar 

preliminarios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį 

pradžios. Išimtis taikoma, kuomet sutartis žodinė. 

22. Pirkimų organizatorius, kuriam pagal pareiginius nuostatus priskirta, Viešųjų pirkimų 

tarnybai pagal jos nustatytus reikalavimus, ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją 

apie tiekėją, kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją 

pagal VPĮ 52 str. 

 

IV SKYRIUS 

INFORMACIJOS APIE PIRKIMUS TEIKIMAS  

 

23. Susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir 

palyginimu, gali tiktai Komisijos nariai ir direktorius, jo įgalioti asmenys. Ši informacija teikiama 

Viešųjų pirkimų tarnybai, kitiems asmenims ir institucijoms, turinčioms tokią teisę pagal Lietuvos 

Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgaliotiems Europos 

Sąjungos finansinę paramą administruojantiems viešiesiems juridiniams asmenims. 

 
 
 

____________________ 
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Skuodo rajono.Aleksandrijos 
pagrindinės .mokyklos 
Supaprastintų viešųjų pirkimų aprašo  
1 priedas 
 

                                          
 

 
SKUODO  RAJONO ALEKSANDRIJOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

 
Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos direktorei 

Leidžiu atlikti pirkimą 
___________________ 
( mokyklos  direktorė) 

  (parašas)  (data) 
 

PARAIŠKA PIRKIMUI 
___________ 

(data) 
 
Atsakingas už pirkimą asmuo (pirkimo iniciatorius)  
Pirkimo objekto pavadinimas  
Pirkimo objekto kodas (BVPŽ)  
Trumpas pirkimo aprašymas  
Prekių kiekis, paslaugų ar darbų apimtys  
Planuojama maksimali sutarties vertė, lėšų šaltinis, 
atsiskaitymo tvarka 

 

Prekių pristatymo ar darbų, paslaugų atlikimo vieta  
Prekių pristatymo ar paslaugų bei darbų atlikimo 
terminas 

 

Minimalūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai   

Siūlomų kviesti tiekėjų sąrašas (jei pirkimas 
numatomas vykdyti apklausos būdu) 

 

Pasiūlymų vertinimo kriterijai: mažiausios kainos ar 
ekonomiškai naudingiausio  pasiūlymo  

 

Galimybės pirkime taikyti aplinkosaugos kriterijus  
Priežastys, dėl kurių pirkimas vykdomas neplanine 
tvarka (jei reikia) 

 

Numatomas pirkimo būdas                    

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, punktas, 
kuriuo vadovaujantis atliktas pirkimas arba Taisyklių 
punktas (papunktis), kuriuo vadovaujantis atlikta 
apklausa 

 

Kita reikalinga informacija:  planai, brėžiniai, projektai, 
darbų kiekių žiniaraščiai pridedami (jei reikia). 

 

 
Prašome pavesti pirkimą vykdyti                                                                  Pirkimo organizatoriui 
 
Paraiška – užduotis pirkimui suderinta: 
 

             Pirkimo organizatorius
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Skuodo rajon Aleksandrijos 
pagrindinės .mokyklos 
Supaprastintų viešųjų pirkimų aprašo 
 2 priedas 

 
SKUODO RAJONO ALEKSANDRIJOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA 

20........................d. Nr.  

Pirkimo objekto pavadinimas ir trumpas aprašas 
................................................................................ 
Pirkimų organizatorius  
 ................................................................................                                              

Tiekėjai apklausti žodžiu 

Apklausti tiekėjai 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Adresas, telefonas, faksas ir kt. Pasiūlymą pateikusio 
asmens pareigos, vardas ir 

pavardė 
 1.    
    
    
 

Tiekėjų pasiūlymai 

Eil. 
Nr. 

Tiekėjo 
pavadinimas 

Pasiūlymo 
gavimo data 

Pasiūlymo apibūdinimas 
 

Pasiūlymo 
kaina, Eur 

1.     

     

     

 

Tinkamiausiu pripažintas tas, kurio pasiūlymas geriausiai tenkina organizacijos poreikius 
(mažiausia kaina)   
 
 

Pažymą parengė pirkimų organizatorius 

 
(pareigos)                                                                      

 
         (parašas) 

       
(vardas, pavardė, data) 

 

  
 

 
Sprendimą tvirtinu: 
 
 
                                                                                                                                        
(pareigos)   (parašas)                 (vardas, pavardė, 
data) 
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 Skuodo rajono Aleksandrijos              
pagrindinės mokyklos                               
Supaprastintų viešųjų pirkimų aprašo 

                                                                                                                             3 priedas 
 
 

SKUODO RAJONO ALEKSANDRIJOS PAGRINDINĖS MOKKLOS 
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(Viešojo pirkimo komisijos pirmininko, komisijos nario, pirkimo organizatoriaus ar 
eksperto vardas ir pavardė, asmens kodas) 

   
VIEŠOJO PIRKIMO ORGANIZATORIAUS KONFIDENCIALUMO 

PASIŽADĖJIMAS 
 

20___ m.______________ d. 
Skuodas 

 Būdamas Viešųjų pirkimų ____________________,  
            (Komisijos pirmininkas, komisijos narys, pirkimo organizatorius, 

ekspertas) 
         1. Pasižadu: 
 1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą 

su pirkimu susijusią informaciją, kuri man taps žinoma, dirbant Viešųjų pirkimų komisijos 
pirmininku, nariu, pirkimo organizatoriumi  ar ekspertu; 

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

 1.3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų. 
 2. Man žinoma, kad su pirkimu susijusią informaciją, kurią Viešųjų pirkimų įstatymo 

ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos numato teikti pirkimo procedūrose 
dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims, galėsiu teikti tik įpareigotas pirkimo komisijos ar 
perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens. Konfidencialią informaciją galėsiu 
atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais. 

 3. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro: 
 3.1. informacija, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas ir jos atskleidimas nėra 

privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus; 
 3.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Viešųjų pirkimų 

įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos nenumato teikti pirkimo 
procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims; 

 3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių 
teisėtiems šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. 

 4. Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti perkančiajai 
organizacijai ir tiekėjams padarytus nuostolius. 

 
 
 
                                              ______________                      ______________  

                      (Parašas)         (Vardas, pavardė) 
 
 
                                                         

 
 

                                                        


