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PATVIRTINTA  
Klaipėdos “Versmės” progimnazijos  
direktoriaus 2017 m. liepos  10 d. 
įsakymu Nr. V-58 

 
KLAIPĖDOS “VERSMĖS” PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR 

VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS 
  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
  

1. Klaipėdos “Versmės”  progimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės 
aprašas (toliau – Aprašas) nustato viešųjų pirkimų (toliau – pirkimai) organizavimo ir vidaus 
kontrolės Klaipėdos “Versmės”progimnazijos (toliau – Progimnazija) taisykles, kurios apima 
poreikių formavimą, pirkimų planavimą, iniciavimą ir pasirengimą jiems, pirkimų vykdymą, viešojo 
pirkimo-pardavimo sutarties (toliau –  pirkimo sutartis) sudarymą, vykdymą ir jos rezultatų 
įvertinimą (toliau – viešųjų pirkimų procesas).  

2. Planuodami ir atlikdami pirkimus, vykdydami sutartis ir nustatydami pirkimų kontrolės 
priemones, Progimnazija vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), 
jį įgyvendinančiaisiais teisės aktais, šiomis Taisyklėmis, kitais įstatymais, teisės aktais ir 
Progimnazijos vidaus teisės aktais.  

3. Darbuotojai, dalyvaujantys viešųjų pirkimų procese ar galintys daryti įtaką jo 
rezultatams, turi užtikrinti, kad vykdant pirkimus būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, 
abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų bei siekti, kad prekėms, paslaugoms ar 
darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai, vykdant pirkimo sutartis būtų laikomasi 
aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir 
nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse, tarptautinėse konvencijose. Pirkimų procese 
dalyvaujantys asmenys turi laikytis konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų, siekti strateginių ir 
kitų Progimnazijos veiklos planų įgyvendinimo ir užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą 
tretiesiems asmenims.  

4. Aprašu privalo vadovautis visi Progimnazijos darbuotojai, dalyvaujantys Progimnazijos 
viešųjų pirkimų procese.  

5. Apraše vartojamos sąvokos:   
5.1. CVP IS administratorius – Progimnazijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu 

paskirtas atsakingas asmuo, turintis teisę CVP IS tvarkyti duomenis apie Progimnaziją ir jos 
darbuotojus (pirkimų specialistus, ekspertus ir kt.);  

5.2. Pirkimų iniciatorius – Progimnazijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu 
paskirtas atsakingas asmuo, kuris nurodo poreikį viešojo pirkimo būdu įsigyti reikalingų prekių, 
paslaugų arba darbų ir (ar) parengia jų techninę specifikaciją ir (ar) jos projektą;  

5.3. Pirkimų organizatorius – Progimnazijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu 
paskirtas atsakingas asmuo, kuris Progimnazijos nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka mažos vertės 
viešuosius pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešųjų pirkimų komisija;  

5.4. Pirkimo paraiška – Progimnazijos nustatytos formos dokumentas, kuriame Pirkimų 
iniciatorius nurodo pagrindines pirkimo sąlygas ir kitą informaciją, kuri pagrindžia jo priimtų 
sprendimų atitiktį VPĮ ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams (Aprašo 1 
priedas);  

5.5. Viešųjų pirkimų metinis planas – Taisyklėse nustatyta tvarka parengtas ir 
Progimnazijos direktoriaus patvirtintas einamaisiais biudžetiniais metais planuojamų vykdyti prekių, 
paslaugų ir (ar) darbų pirkimų sąrašas (išskyrus mažos vertės pirkimus) (Aprašo 4 priedas);   

5.6. Rinkos tyrimas – kokybinės ir kiekybinės informacijos apie prekių, paslaugų ir darbų 
pasiūlą, tiekėjus jų tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas, atliekamus darbus ir kainas rinkimas, 
analizė ir apibendrintų išvadų rengimas, skirtas sprendimams, susijusiems su pirkimais, priimti;  
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5.7. Tiekėjų apklausos pažyma – Progimnazijos nustatytos formos dokumentas, pildomas  
Pirkimų organizatoriaus vykdant mažos vertės pirkimus nuo 3000 Eur be PVM (Aprašo 2 priedas);  

5.8. Už pirkimų planavimą, organizavimą ir pirkimų organizavimo priežiūrą 
atsakingas asmuo – Progimnazijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu paskirtas atsakingas 
asmuo – kuris rengia einamaisiais biudžetiniais metais numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir (ar) 
darbų pirkimų planą (išskyrus mažos vertės pirkimus), rengia ir skelbia šių pirkimų suvestinę 
(išskyrus mažos vertės pirkimus), rengia su pirkimais susijusius vidaus teisės aktus ir užtikrina jų 
atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, pildo ir tvarko viešųjų 
pirkimų registrus, užtikrina nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymą 
laiku, įtraukia tiekėjus į nepatikimų tiekėjų ir melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus, saugo 
perduotas pasibaigusių pirkimų bylas ir organizuoja jų perdavimą į archyvą, kaupia ir rengia 
statistinę informaciją apie atliekamus pirkimus;  

5.9. Už sutarčių vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo – Progimnazijos direktoriaus 
ar jo įgalioto asmens įsakymu paskirtas atsakingas asmuo, kuris prižiūri (organizuoja) Progimnazijos 
sudarytose sutartyse numatytų įsipareigojimų vykdymą, pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų 
laikymąsi, prekių, paslaugų, darbų atitiktį sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems 
reikalavimams, taip pat inicijuoja ir teikia siūlymus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo, 
nutraukimo, teisinių pasekmių tiekėjui, nevykdančiam arba netinkamai vykdančiam sutartyje 
nustatytus įsipareigojimus, taikymo, skelbia sutartis ir jų pakeitimus;  

5.10. Mažos vertės pirkimas–tai supaprastintas pirkimas kai prekių ar paslaugų numatoma 
pirkimo vertė yra mažesnė kaip 58 000 Eur. (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų) (be pridėtinės 
vertės mokesčio (toliau – PVM)), o darbų pirkimo numatoma vertė – mažesnė kaip 145 000 Eur 
(šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) (be PVM).  

6. Kitos Apraše vartojamos sąvokos yra apibrėžtos VPĮ ir kituose viešuosius pirkimus 
reglamentuojančiuose teisės aktuose.  

7. Pasikeitus Apraše minimiems teisės aktams ir rekomendacinio pobūdžio dokumentams, 
taikomos aktualios tų teisės aktų ir rekomendacinio pobūdžio dokumentų redakcijos nuostatos.  

8. Progimnazijoje sudaromi su viešaisiais pirkimais susiję žurnalai:   
8.1. pirkimų žurnalas – registras, kuriame registruojami visi atlikti Progimnazijos pirkimai;  
8.2. sutarčių žurnalas- registras, kuriame registruojamos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys. 

  
II. PIRKIMŲ PROCESE DALYVAUJANTYS ASMENYS IR JŲ FUNKCIJOS 

  
9. Už VPĮ ir kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų laikymosi užtikrinimą 

Progimnazijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu paskirtas atsakingas asmuo. 
10. Viešųjų pirkimų komisija vykdo pirkimus, kai numatomos sudaryti pirkimo sutarties 

vertė lygi arba didesnė kaip 58 000 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų)  be pridėtinės vertės 
mokesčio (toliau – PVM), darbų numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra didesnė kaip 145 
000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) (be PVM) arba pagal atskirą Progimnazijos 
direktoriaus pavedimą.  

11. Atsižvelgiant į pirkimų apimtį ir pobūdį, Progimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti 
sudaryta Viešųjų pirkimų komisija vienam ar keliems pirkimams Progimnazijos direktoriaus 
nustatytam laikotarpiui. Viešųjų pirkimų komisijos sekretoriumi paprastai skiriamas Viešųjų pirkimų 
komisijos pirmininko paskirtas Viešųjų pirkimų komisijos narys.  

12. Viešųjų pirkimų komisija veikia Progimnazijos vardu pagal jai nustatytas užduotis ir 
suteiktus įgaliojimus. Viešųjų pirkimų komisija dirba pagal Progimnazijos direktoriaus patvirtintą 
darbo reglamentą ir yra atskaitinga Progimnazijos direktoriui. Viešųjų pirkimų komisija ir Pirkimų 
organizatorius sprendimus suteiktų įgaliojimų ribose priima savarankiškai.  

13. Jeigu pirkimo objektas yra sudėtingas, o pasiūlymams nagrinėti ir vertinti reikia specialių 
žinių, Progimnazijos direktoriaus sprendimu, gali būti kviečiami ekspertai konsultuoti klausimu, 
kuriam reikia specialių žinių, ir (ar) tiekėjų pateiktiems pasiūlymams nagrinėti. Konsultacijos su 
ekspertais turi vykti nepažeidžiant tiekėjų konkurencijos, nediskriminavimo ir skaidrumo principų.  
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14. Prieš pradėdami vykdyti jiems nustatytas funkcijas, Pirkimų organizatorius, Viešųjų 
pirkimų komisijos nariai, ekspertai, stebėtojai ir kiti asmenys, dalyvaujantys pirkimo procedūrose ar 
galintys daryti įtaką jos rezultatams, turi pasirašyti nešališkumo deklaraciją (forma patvirtinta 
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 1S-93 „Dėl nešališkumo 
deklaracijos tipinės formos patvirtinimo“) ir konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo 5 ir 6 priedai).  

15. Progimnazijos pirkimo procedūroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti gali įgalioti 
kitą perkančiąją organizaciją / perkantįjį subjektą (toliau – Įgaliotoji organizacija/ subjektas). 
Progimnazija Įgaliotajai organizacijai nustato užduotis ir suteikia įgaliojimus toms užduotims 
vykdyti.  

16. Progimnazija prekes, paslaugas ir darbus, vadovaujantis VPĮ 82 straipsniu, privalo įsigyti 
naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) atlikta pirkimo procedūra ar 
valdoma dinamine pirkimo sistema ar sudaryta preliminariąja sutartimi kai pirkimo sutarties vertė 
lygi arba didesnė kaip 10 000 Eur be PVM;  

17. Progimnazija prekes, paslaugas ir darbus gali nepirkti per CPO jei numatomos įsigyti 
prekės, paslaugos ar darbai atitinka Progimnazijos poreikius ir Progimnazija negali prekių, paslaugų 
ar darbų įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas.  

18. Siūlymą pirkti per CPO arba iš jos, Progimnazijos direktoriui gali teikti Pirkimų 
iniciatorius,  

Pirkimų organizatorius arba Viešųjų pirkimų komisija, tačiau nusprendus pirkimo nevykdyti 
per / iš CPO, siūlymą teikiantis subjektas privalo motyvuoti savo sprendimą ir jį saugoti kartu su 
kitais pirkimo dokumentais VPĮ 97 straipsnyje nustatyta tvarka.  

19. Už pirkimų planavimą, organizavimą ir organizavimo priežiūrą atsakingo asmens 
funkcijos ir atsakomybė:  

19.1. teikia Pirkimų iniciatoriaus teikiamas Pirkimo paraiškas Progimnazijos direktoriui 
tvirtinti / vizuoti;  

19.2. pagal iš Pirkimų iniciatoriaus gautą pirkimų poreikį, rengia ir teikia Progimnazijos 
direktoriui tvirtinti Progimnazijos einamųjų biudžetinių metų pirkimų planą (išskyrus mažos vertės 
pirkimus) (Aprašo 4 priedas) ir jo pakeitimus, skaičiuoja numatomų pirkimų vertes ir parenka 
pirkimo būdus;   

19.3. pagal Progimnazijos direktoriaus patvirtintą pirkimų planą rengia Progimnazijos 
pirkimų suvestinę (išskyrus mažos vertės pirkimus) ir ją skelbia Progimnazijos tinklalapyje (jeigu 
toks yra);  

19.4. CVP IS pildo metines pirkimų ataskaitas pagal VPĮ 96 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir 3 
dalies reikalavimus;  

19.5. rengia pirkimų organizavimo taisykles;  
19.6. rengia pirkimų vykdytojo vidaus teisės aktus ir (ar) kitus dokumentus, susijusius su 

pirkimais;  
19.7. atlieka nuolatinę teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, ir jų pakeitimų stebėseną;  
19.8. atlieka Progimnazijos vidaus dokumentų, susijusių su pirkimais, tarp jų ir pirkimų 

organizavimo taisyklių atitikties galiojantiems teisės aktams, stebėseną ir, esant poreikiui, rengia jų 
pakeitimus, Progimnazijos direktoriaus nustatyta tvarka juos derina ir teikia tvirtinti pagal poreikį 
skelbia Progimnazijos tinklalapyje;  

19.9. vykdo pirkimų inicijavimo, sutarčių galiojimo pabaigos terminų, kitos informacijos, 
privalomos skelbti VPĮ nustatyta tvarka, priežiūrą;   

19.10. užtikrina, kad naujai paskirtas Pirkimų iniciatorius, Pirkimų organizatorius, visi 
naujai sudarytos Viešųjų pirkimų komisijos nariai ir ekspertai, prieš pradėdami darbą, pasirašytų 
nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą;  

19.11. rengia sutarčių projektus pasirašymui;  
19.12. registruoja sudarytas pirkimo sutartis;  
19.13. nutraukus pirkimo sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo – įtraukia tiekėjus į 

nepatikimų tiekėjų sąrašą;  
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19.14. įtraukia tiekėjus į melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus, jei pirkimo 
procedūrų metu tiekėjas nuslėpė ar pateikė melagingą informaciją, kaip nustatyta VPĮ 46 straipsnio 
4 dalies 4 punkte;  

19.15. saugo jam perduotas pasibaigusių pirkimų bylas ir organizuoja pirkimų bylų 
perdavimą į archyvą;  

19.16. pagal poreikį kaupia ir rengia statistinę informaciją apie Progimnazijoje atliktus ir 
atliekamus viešuosius pirkimus.  

20. Pirkimų iniciatoriaus funkcijos ir atsakomybė:   
20.1. atlieka Rinkos tyrimą;  
20.2. rengia ir teikia už pirkimų planavimą, organizavimą ir organizavimo priežiūrą 

atsakingam asmeniui informaciją apie poreikį įsigyti prekes, paslaugas ar darbus einamaisiais 
biudžetiniais metais (Pirkimų sąrašą);  

20.3. kiekvieno pirkimo procedūroms atlikti pildo paraišką (Aprašo 1 priedas). Kartu su 
paraiška rengia ir pateikia pirkimo objekto techninę specifikaciją, kvalifikacijos reikalavimus (jei 
tokie siūlomi), pasiūlymų vertinimo kriterijus, pirkimo sutarties projektą arba pagrindines pirkimo 
sutarties sąlygas (jei tokias siūlo);  

20.4. pagal poreikį teikia išvadas dėl gautų pretenzijų, susijusių su jo parengta informacija;   
21. Pirkimų organizatoriaus funkcijos ir atsakomybė:   
21.1. vykdo mažos vertės pirkimų procedūras Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, 

patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl 
mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytais atvejais ir tvarka;   

21.2. vykdo atnaujinto tiekėjų varžymosi procedūras pagal preliminariąją (-sias) sutartį (-
is);  

21.3. vykdo prekių, paslaugų ar darbų pirkimus naudojantis CPO atlikta pirkimo procedūra 
ar sudaryta preliminariąja sutartimi;  

21.4. vykdo tiekėjų apklausas: 
21.4.1. pirkimų organizatorius gali apklausti vieną tiekėją jeigu numatomo pirkimo vertė yra  

mažesnė kaip 3000,00 Eur. (trys tūkstančiai eurų) be PVM, patvirtinantys dokumentai yra paraiška, 
sąskaita-faktūra, sutartis jei ji sudarima raštu; 

21.4.2. pirkimų organizatorius turi apklausti bent du tiekėjus kai pirkimo vertė yra nuo  
3000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų) be PVM iki  5000,00 Eur (penkių tūkstančių eurų) be PVM,  
patvirtinantys dokumentai yra paraiška, sąskaita-faktūra, sutartis,  užpildyta  Tiekėjų apklausos 
pažyma (Aprašo 2 priedas);  

21.4.2. pirkimų organizatorius turi apklausti tris  tiekėjus kai pirkimo vertė yra nuo 5000,00 
Eur (penkių tūkstančių eurų) be PVM, patvirtinantys dokumentai yra paraiška, sąskaita-faktūra, 
sutartis,  užpildyta  Tiekėjų apklausos pažyma (Aprašo 2 priedas); 

21.4.3. kai pirkimų vertė virš 10000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų) be PVM, pirkimo 
organizatorius pirkimus vykdo CVP IS sistemoje. 

21.5. rengia pirkimo dokumentus, ir, jei reikalinga, siūlo papildomus kvalifikacijos ir 
techninės specifikacijos reikalavimus, tiekėjų pašalinimo pagrindus, pasiūlymų vertinimo kriterijus, 
pagrindines pirkimo sutarties sąlygas;  

21.6. pirkimo procedūrų vykdymo metu, atsiradus aplinkybėms, kurių nebuvo galima 
numatyti, gali inicijuoti pirkimo procedūrų nutraukimą;  

21.7. per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo arba jų 
pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo, pirkimo sutartį ir laimėjusį pasiūlymą skelbia 
CVP IS;  

21.8. sudaro savo vykdomų pirkimų dokumentų bylas;  
21.9. CVP IS pildo pirkimų procedūrų ataskaitas pagal VPĮ 96 straipsnio 2 dalies 1 punkto 

ir 3 dalies reikalavimus.  
22. Viešųjų pirkimų komisija dirba pagal Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentą, 

ir be kitų jai nustatytų funkcijų:   
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22.1. vykdo tarptautinės vertės ir supaprastintus (išskyrus mažos vertės) pirkimus, jei 
Progimnazijos direktoriaus rezoliucija Pirkimo paraiškoje nepaskiriama kitaip;  

22.2. jei reikalinga, siūlo papildomus kvalifikacijos ir techninės specifikacijos 
reikalavimus, tiekėjų pašalinimo pagrindus, pasiūlymų vertinimo kriterijus, pagrindines pirkimo 
sutarties sąlygas, kurių nenurodė Pirkimų iniciatorius arba siūlo pateiktų reikalavimų pataisymus;  

 
23. Už sutarčių vykdymo priežiūrą atsakingo asmens funkcijos ir atsakomybė:  
23.1. prižiūri (organizuoja priežiūrą) Progimnazijos sudarytose pirkimo sutartyse numatytų 

jos įsipareigojimų vykdymą ir prižiūri pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų bei prekių, paslaugų ir 
darbų atitikties pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams laikymąsi;  

23.2. pasirašo prekių, paslaugų ir (ar) darbų priėmimo-perdavimo aktus, taip 
patvirtindamas, kad neturi pretenzijų dėl gautų prekių ar suteiktų paslaugų ar darbų (jei pateikiama);  

23.3. inicijuoja siūlymus dėl sutarčių keitimo, nutraukimo ar pirkimo sutartyje numatytų 
prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų taikymo tiekėjui;   

23.4. esant poreikiui, rengia sutarčių pratęsimo, keitimo ir nutraukimo projektus;  
23.7. darbo kaitos atveju, perduoda prižiūrimų sutarčių vykdymo dokumentus tiesioginiam 

vadovui arba kitam Progimnazijos direktoriaus paskirtam darbuotojui ir apie tai informuoja už 
pirkimų planavimą, organizavimą ir pirkimų organizavimo priežiūrą atsakingą asmenį.  

24. CVP IS administratoriaus funkcijos ir atsakomybė:   
24.1. atsako už duomenų apie Progimnaziją aktualumą ir teisingumą, administruoja 

Progimnazijos darbuotojams suteiktas teises;   
24.2. sukuria ir registruoja naujus Progimnazijos CVP IS naudotojus (pvz. Viešųjų pirkimų 

komisijos narius ir kt.), kuria naudotojų grupes CVP IS priemonėmis vykdomiems pirkimams, 
suteikia jiems įgaliojimus ir nustato prieigos prie duomenų ribas;  

24.3. Progimnazijos darbuotojams nutraukus darbo santykius, panaikina jų prieigą prie 
CVP IS.  

  
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  
24. Už viešųjų pirkimų sutarčių ir jų pakeitimų originalų bei kitų pirkimų dokumentų 

saugojimą atsakingi darbuotojai, pasibaigus sutarčiai, organizuoja pirkimų dokumentų bylų ir 
sutarčių perdavimą į archyvą.  

25.Visi su pirkimų organizavimu, vykdymu ir vidaus kontrole susiję dokumentai saugomi 
VPĮ 97 straipsnio 3 ir 4 / PĮ 103 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka.  

  
___________________________ 
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