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SANTRUMPOS 

Aprašas – VšĮ Velžio komunalinio ūkio mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, parengtas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar 

pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu. 

Perkančiųjų subjektų įstatymas - Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 

energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymas. 

Perkantysis subjektas - subjektas, vykdantis bent vienos rūšies Lietuvos Respublikos pirkimų, 

atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų 

įstatymo 5–11 straipsniuose nurodytų rūšių veiklą. 

Mažos vertės pirkimas – supaprastintas pirkimas, kai prekių ar paslaugų pirkimo numatoma vertė 

yra mažesnė kaip 58.000,00 Eur be PVM, o darbų pirkimo numatoma vertė mažesnė kaip 145.000,00 

Eur be PVM. 

Pirkimų iniciatorius – direktoriaus įsakymu paskirtas įstaigos darbuotojas, kuris nurodo poreikį 

viešojo pirkimo būdu įsigyti prekių, paslaugų arba darbų. 

Pirkimų organizatorius – direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas, kuris įstaigoje nustatyta 

tvarka organizuoja ir atlieka mažos vertės pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma 

Viešojo pirkimo komisija. Pirkimų organizatorius gali būti tas pats asmuo kaip Pirkimo iniciatorius. 

Neskelbiama apklausa – pirkimo būdas, kai Perkantysis subjektas kreipiasi į tiekėjus, kviesdamas 

pateikti pasiūlymus. 

Skelbiama apklausa – pirkimo būdas, kai Perkantysis subjektas apie atliekamą pirkimą paskelbia 

CVP IS priemonėmis (užpildo skelbimą apie pirkimą, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų tarnybos 

nustatyta tvarka). 

CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema. 
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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio (toliau – Perkantysis subjektas/įstaiga) mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato įstaigoje vykdomų prekių, paslaugų ir darbų 

Mažos vertės pirkimų būdus ir procedūrų atlikimo tvarką.  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 

energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu (toliau – Perkančiųjų 

subjektų Įstatymas). 

3. Perkantysis subjektas, vykdydamas mažos vertės viešuosius pirkimus veiklos rūšims, kurios 

nurodytos Pirkimų įstatymo 5 - 11 str., vadovaujasi šiuo Aprašu, taip pat Lietuvos Respublikos 

civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais teisės aktais. 

4. Pirkimai vykdomi laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, 

proporcingumo ir skaidrumo principų. Įstaiga, vykdydama pirkimą siekia racionaliai naudoti tam 

skirtas lėšas, bei užtikrina, kad būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės 

įpareigojimų vykdant pirkimo sutartis.  

5. Vykdant pirkimus ar jiems rengiantis negali būti siekiama išvengti Apraše nustatytos tvarkos ar 

dirbtinai sumažinti konkurenciją. Laikoma, kad konkurencija dirbtinai sumažinta, kai pirkimu tam 

tikriems tiekėjams nepagrįstai sudaromos palankesnės ar nepalankesnės sąlygos. 

6. Perkančiojo subjekto vykdomuose mažos vertės pirkimuose turi teisę dalyvauti fiziniai asmenys, 

privatūs juridiniai asmenys, viešieji juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai ar tokių 

asmenų grupės.  

7. Įstaiga turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras. Tai gali būti atliekama bet 

kuriuo metu iki pirkimo sutarties (preliminarios sutarties) sudarymo, jeigu atsirado aplinkybių, kurių 

nebuvo galima numatyti (pavyzdžiui perkamos prekės, paslaugos ar darbai tapo nereikalingi, nėra 

numatyta pakankamai lėšų už jas sumokėti, pasikeitė techniniai reikalavimai ar sąlygos ir t.t.) ir 

privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti Įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir 

atitinkamos padėties negalima ištaisyti. 

 

2. MAŽOS VERTĖS PIRKIMO BŪDAI 
 

1. Perkančiojo subjekto mažos vertės pirkimai gali būti atliekami šiais būdais: 

1. neskelbiama apklausa. 

2. skelbiama apklausa. 

3. kitais Įstatyme numatytais pirkimo būdais (atviras konkursas, ribotas konkursas, skelbiamos 

derybos, neskelbiamos derybos, konkurencinis dialogas, inovacijų partnerystė). 

 

2.1. Neskelbiama apklausa 

 

1. Pirkimas neskelbiamos apklausos būdu galimas, jei numatoma pirkimo sutarties vertė mažesnė nei 

30.000,00 Eur be PVM perkant prekes ar paslaugas ir mažesnė nei 50.000,00 Eur be PVM perkant 

darbus.  
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2. Neskelbiama apklausa atliekama apklausiant pasirinktą skaičių tiekėjų 

 žodžiu (telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, vertinama internete tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą), raštu (elektroniniu paštu, paštu, faksu ar kitomis priemonėmis) arba 

CVP IS priemonėmis siunčiant kvietimus pasirinktiems Tiekėjams. 

 

3. Neskelbiant apie mažos vertės pirkimą, kreipiantis į vieną tiekėją žodžiu, gali būti perkama, kai 

pirkimo sutarties vertė:  

Mažesnė nei 3.000,00 Eur be PVM perkant prekes ir paslaugas; 

Mažesnė nei 5.000,00 Eur be PVM perkant darbus. 

 

4. Neskelbiant apie mažos vertės pirkimą, kreipiantis į daugiau nei vieną tiekėją žodžiu, raštu, arba 

CVP IS gali būti perkama, kai pirkimo sutarties vertė: 

Mažesnė nei 10.000,00 Eur be PVM perkant prekes ir paslaugas; 

Mažesnė nei 20.000,00 Eur be PVM perkant darbus. 

 

5. Neskelbiant apie mažos vertės pirkimą, kreipiantis į ne mažiau kaip tris tiekėjus raštu arba CVP IS 

priemonėmis gali būti perkama, kai pirkimo sutarties vertė: 

Mažesnė nei 30.000,00 Eur be PVM perkant prekes ir paslaugas; 

Mažesnė nei 50.000,00 Eur be PVM perkant darbus. 

 

6. Neatsižvelgiant į pirkimo sutarties vertę, nustatytą 3 p., 4 p. ir 5 punktuose, pirkimas galimas iš 

vienintelio tiekėjo tais atvejais, kai įvykus nenumatytoms aplinkybėms pirkimą reikia atlikti ypač 

skubiai dėl avarinės situacijos, kuriai esant įstaiga negali užtikrinti paslaugų teikimo vartotojams. 

Pvz. vykdant hidraulinius bandymus ar įvykus kitoms netikėtoms aplinkybėms reikia itin skubiai 

įsigyti prekių, paslaugų ar darbų, kurie reikalingi vandentiekio, nuotekų sistemų, šilumos gamybos ar 

perdavimo sistemų avarijoms likviduoti.  

7. Neskelbiant apie mažos vertės pirkimą gali būti perkama šiais atvejais: 

7.1. jei mažos vertės pirkime, apie kurį buvo skelbta, nebuvo gauta pasiūlymų arba visi pateikti 

pasiūlymai yra netinkami, o pirminės pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos; 

7.2. kai dėl įvykių, kurių Perkantysis subjektas negalėjo iš anksto numatyti, būtina ypač skubiai 

įsigyti prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali 

priklausyti nuo Perkančiojo subjekto; 

7.3. jeigu Perkantysis subjektas pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių ir 

nustatė, kad iš jo verta pirkti papildomai, siekiant iš dalies pakeisti turimas prekes ar įrenginius 

arba padidinti turimų prekių ar įrenginių kiekį, kai, pakeitus tiekėją, Perkančiajam subjektui 

reikėtų įsigyti medžiagų, turinčių kitokias technines charakteristikas, ir dėl to atsirastų 

nesuderinamumas arba per didelių techninių eksploatavimo ir priežiūros sunkumų; 

7.4. jeigu yra trumpalaikės ypač palankios sąlygos, leidžiančios reikalingas prekes įsigyti už daug 

mažesnę negu rinkos kainą; 

7.5. kai ypač palankiomis sąlygomis perkama iš tiekėjo, kuris yra likviduojamas, 

restruktūrizuojamas, bankrutuojantis, bankrutavęs ar su kreditoriais sudaręs taikos sutartį, arba 

tiekėjo atžvilgiu taikomos panašios procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus; 

7.6. jei perkamos Perkančiojo subjekto darbuotojų mokymo ir konferencijų paslaugos; 
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8. Visais atvejais Perkantysis subjektas gali (neprivalo) kreiptis į daugiau tiekėjų negu numato Aprašas 

ir jeigu tai objektyviai įmanoma. 

2.2. Skelbiama apklausa 

 

1. Pirkimas skelbiamos apklausos būdu vykdomas, kai numatoma pirkimo sutarties vertė:  

Lygi arba didesnė nei 30.000,00 Eur be PVM perkant prekes ir paslaugas; 

Lygi arba didesnė 50.000,00 Eur be PVM perkant darbus. 

2. Pirkimas skelbiamos apklausos būdu gali būti vykdomas visais atvejais (net kai Aprašas leidžia 

rinktis paprastesnį pirkimo būdą (neskelbiamą apklausą raštu ar žodžiu).  

3. Skelbiama apklausa CVP IS priemonėmis gali būti neatliekama, kai: 

3.1. įvykus nenumatytoms aplinkybėms, pirkimą reikia atlikti ypač skubiai dėl avarinės situacijos, 

kuriai esant įstaiga negali užtikrinti paslaugų teikimo vartotojams ir reikia itin skubiai šiuos 

pažeidimus pašalinti. Pvz. eksploatacijos metu nustačius defektus, atliekant remonto darbus, 

vykdant hidraulinius bandymus ar įvykus kitoms netikėtoms aplinkybėms reikia itin skubiai 

vykdyti pirkimą, kai perkamos prekės, paslaugos ar darbai reikalingi vandentiekio, nuotekų 

sistemų, šilumos gamybos ar perdavimo sistemų avarijoms likviduoti; 

3.2. dėl specialaus pirkimo pobūdžio reikėtų elektroninių priemonių, įrangos ar rinkmenų formatų, 

kurie nėra visuotinai prieinami ar palaikomi visuotinai prieinamomis programomis; 

3.3. tiekėjo dokumentams parengti reikėtų naudoti rinkmenų formatus, kuriuos galima perskaityti tik 

naudojant patentuotas programas ar programas, kurios nėra atviros ar visuotinai prieinamos ir 

kurių Perkantysis subjektas negali sudaryti sąlygų atsisiųsti ar jomis naudotis nuotoliniu būdu; 

3.4. elektroninių  priemonių  naudojimas  pareikalautų  specialios  biuro  įrangos,  kuri  nėra  

visuotinai  prieinama Perkančiajam subjektui; 

3.5. pirkimo dokumentuose reikalaujama pateikti modelius ar maketus, kurių neįmanoma perduoti 

elektroninėmis priemonėmis. 

4. Vykdant Mažos vertės skelbiamą apklausą turi būti rengiami Pirkimo dokumentai. Pirkimo 

dokumentai rengiami lietuvių kalba. Papildomai pirkimo dokumentai gali būti rengiami ir kitomis 

kalbomis. 

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

pasiūlymus, o perkantysis subjektas nupirkti tai, ko reikia. 

6. Paskelbiamas skelbimas apie pirkimą Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka. 

7. Nustatomas pasiūlymų pateikimo terminas. Jis nustatomas toks, kad tiekėjui pakaktų laiko parengti 

pasiūlymą pagal nustatytus reikalavimus. Minimalus pasiūlymų pateikimo terminas – 3 darbo dienos 

nuo skelbimo paskelbimo CVP IS dienos. Nustatant pasiūlymo pateikimo terminą, turi būti 

atsižvelgiama į laiką, reikalingą Viešųjų pirkimų tarnybai skelbimui paskelbti. 

8. Jei gauta paklausimų dėl pirkimo dokumentų, teikiami pirkimo dokumentų paaiškinimai ar 

patikslinimai. Paaiškinimai ar patikslinimai, kol nėra pasibaigęs pasiūlymų pateikimo terminas, gali 

būti teikiami ir Perkančiojo subjekto iniciatyva. 

9. Paaiškinimai ar patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami užklausą pateikusiam bei 

visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami 

Perkančiojo subjekto iniciatyva, jų paskelbimas CVP IS priemonėmis laikomas pakankamu. 
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Paaiškinimai ar patikslinimai turi būti pateikiami likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos. Jei Perkantysis subjektas paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia per 

nurodytą terminą, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tas, kiek 

vėluojama pateikti paaiškinimus ar patikslinimus. 

10. Jei pateikti paaiškinimai ar patikslinimai iš esmės keičia pirkimo dokumentuose nustatytus pirkimo 

objektui keliamus reikalavimus, reikalavimus tiekėjui ar pasiūlymų rengimo reikalavimus, pasiūlymų 

pateikimo terminas skaičiuojamas iš naujo, nuo paaiškinimų ar patikslinimų paskelbimo CVP IS 

priemonėmis dienos. Įvykus pirmiau nurodytiems pokyčiams, skelbimas apie pirkimą turi būti 

patikslinamas ir informacija apie atliktus pakeitimus siunčiama visiems prie pirkimo prisijungusiems 

tiekėjams ir paskelbiama prie pirkimo dokumentų. 

11. Jei gauta pretenzijų – į jas atsakoma Perkančiųjų subjektų Įstatymo 109 straipsnyje nurodyta tvarka ir 

terminais, įvertinant, ar dėl pateikto atsakymo į pretenziją būtini pirkimo dokumentų patikslinimai.  

12. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui, CVP IS priemonėmis atplėšiami vokai su pasiūlymais ir 

vyksta susipažinimo su pasiūlymais procedūros. 

13. Jei pasiūlymai teikiami el. priemonėmis, tuomet susipažinimo su pasiūlymais procedūroje (vokų 

atplėšimo procedūroje) tiekėjai nedalyvauja ir Perkantysis subjektas neteikia informacijos tiekėjams 

apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta 

pasiūlymų eilė. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyta, jog procedūroje galės dalyvauti tiekėjai ar 

jų įgaliotieji atstovai, sudaromas dalyvavusių asmenų sąrašas. Nedalyvavusiems tiekėjams, jeigu jie 

to pageidauja, CVP IS priemonėmis pateikiama informacija apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir 

jų pasiūlytas kainas. 

14. Įvertinami gauti pasiūlymai. Perkantysis subjektas išrenka ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. 

15. Jei pirkimo dokumentuose buvo nustatyti reikalavimai tiekėjui ir nereikalauta EBVPD, o prašyta 

pateikti atitiktį keliamiems reikalavimams patvirtinančius dokumentu, patikrinama, ar pagal 

pateiktuose dokumentuose nurodytą informaciją tiekėjas atitinka keliamus reikalavimus. 

16. Jei pirkimo dokumentuose buvo nustatyti reikalavimai tiekėjui ir reikalauta EBVPD, įvertinama jame 

pateikta informacija ir priimamas sprendimas dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio dalyvio atitikties 

reikalavimams. 

17. Tiekėjai informuojami apie patikrinimo rezultatus (tiekėjas atitinka/neatitinka keliamus 

reikalavimus). Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi keliamus reikalavimus atitinkantys 

dalyviai. Jei tiekėjas šalinamas iš pirkimo, tiekėjui nurodomas jo pašalinimo pagrindas. 

18. Jei tiekėjas nebuvo pašalintas – vertinama, ar jo siūlomas pirkimo objektas atitinka nustatytus 

reikalavimus ir ar tiekėjo pasiūlyta kaina nėra per didelė ir Perkančiajam subjektui nepriimtina. Jei 

pirkimo dokumentuose buvo nurodyta, jog bus taikomas toks reikalavimas, prašoma pagrįsti 

neįprastai mažą kainą.  

19. Perkantysis subjektas gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinęs jo dalį nustato, kad 

pasiūlymas, vadovaujantis jam nustatytais reikalavimais, turi būti atmetamas. 

20. Sudaroma pasiūlymų eilė. Į pasiūlymų eilę įtraukiami tie tiekėjai, kurių pasiūlymai atitiko pirkimo 

dokumentuose nustatytus reikalavimus. Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo mažėjimo 

tvarka.  
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21. Jei kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, 

pirmesnis įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. Eilė nesudaroma, jei pasiūlymą 

pateikė ar pirkimo procedūrų metu atmetus kitus pasiūlymus, liko vienas tiekėjas. 

22. Laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas, kurio pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose 

nustatytus reikalavimus ir tiekėjo siūloma kaina nėra per didelė ir Perkančiajam subjektui 

nepriimtina. 

23. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, raštu atsisako 

ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą 

patvirtinančio dokumento (jei jo buvo prašoma), arba iki Perkančiojo subjekto nurodyto laiko 

nepasirašo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį ar 

preliminariąją sutartį Įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis 

atsisakė sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį. Tuo atveju Perkantysis subjektas siūlo 

sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų 

eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį. 

24. Jei priimamas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties arba pradėti 

pirkimą iš naujo – suinteresuotieji dalyviai apie tai informuojami, nurodant tokio sprendimo 

priežastis. 

25. Bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo Perkantysis subjektas turi 

teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado 

aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti Perkančiųjų 

subjektų Įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. 

26. Su tiekėju, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs, sudaroma pirkimo ar preliminarioji sutartis. 

 

 

 

 

 


