
Patvirtinta 

vyriausiojo gydytojo 

2017-09-11 d. įsakymu Nr. V-71 

Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 

 

I. Bendrosios nuostatos 

 

1. VšĮ Marijampolės PSPC (toliau-perkančioji organizacija), vykdydama viešuosius 

pirkimus, siekia užtikrinti jų teisėtumą, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio 

pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų laikymąsi, sutartinių įsipareigojimų 

tretiesiems asmenims laikymąsi. 

2. Planuodama ir atlikdama pirkimus, vykdydama pirkimo sutartis, perkančioji 

organizacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, jo įgyvendinamaisiais 

teisės aktais, perkančiosios organizacijos vidaus tvarkos dokumentais. 

3. Tvarkoje vartojamos sąvokos: 

Pirkimų organizatorius – perkančiosios organizacijos vadovo paskirtas darbuotojas, 

kuris perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka mažos vertės pirkimus, 

kai tokius pirkimus neatlieka Viešųjų pirkimų komisija. 

Pirkimų organizavimas – perkančiosios organizacijos vadovo veiksmai, apimantys 

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

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

žmogiškuosius išteklius. 

Pirkimų planas – perkančiosios organizacijos parengtas ir patvirtintas einamaisiais  

biudžetiniais metais planuojamų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų sąrašas. 

Už perkančiosios organizacijos administravimą CVP IS atsakingas asmuo (toliau-

CVP IS administratorius) – perkančiosios organizacijos darbuotojas, turintis teisę CVP IS 

tvarkyti duomenis apie perkančiąją organizaciją ir jos darbuotojus (pirkimų specialistus, 

ekspertus ir t.t.) 

Už pirkimų vykdymą naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu 

katalogu atsakingas asmuo - perkančiosios organizacijos darbuotojas, turintis teisę vykdyti 

pirkimus CPO elektroniniame kataloge.  

4. Kitos Tvarkoje vartojamos pagrindinės sąvokos yra apibrėžtos Viešųjų pirkimų 

įstatyme, kituose pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

5. Pasikeitus Tvarkoje minimiems teisės aktams ir dokumentams, taikomos aktualios 

tų teisės aktų ir dokumentų redakcijos. 

 

II. Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų organizavimas ir juose dalyvaujantys 

asmenys 

 

6. Viešųjų pirkimų procese dalyvaujantys asmenys: 

6.1. Pirkimo iniciatorius 

6.2. Pirkimo organizatorius 

6.3. Viešųjų pirkimų komisija 

6.4. CVP IS administratorius 

6.5. Asmuo atsakingas už pirkimus CPO elektroniniame kataloge 

7. Pirkimo organizatorius – perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu paskirtas 

darbuotojas, kuris organizuoja ir atlieka mažos vertės pirkimus, (kai tokius pirkimus nevykdo 

Viešųjų pirkimų komisija), pasirašęs konfidencialumo pasižadėjimą (1 priedas) ir nešališkumo 

deklaraciją (2 priedas). 

7.1. sistemina informaciją apie rinkoje tiekėjų siūlomas prekes, paslaugas ir (ar) 

darbus, jų savybes ir kainas, stebi rinkos pokyčius; 



7.2. teikia paraišką, suderintą su perkančiosios organizacijos vyriausiuoju buhalteriu, 

tvirtinti įstaigos vadovui; 

7.3. rengia pirkimo dokumentus pagal pirkimo paraišką, patvirtintą vyriausiojo 

gydytojo; 

7.4. pirkimo organizatorius turi teisę gauti iš kitų darbuotojų visą informaciją, 

reikalingą pirkimo dokumentams parengti ir pirkimo procedūroms atlikti; 

7.5. pildo Viešųjų pirkimų sutarčių registrą. Registre turi būti užpildyti šie rekvizitai: 

sutarties numeris, sudarymo data, sutarties šalys, turinys, galiojimo terminas, sutarties suma, 

pirkimo būdas; 

7.6. parengia pirkimo sutartį ir sutarties šalių pasirašytą pirkimo sutartį patalpina CVP 

IS; 

7.7. koordinuoja sudarytose pirkimo sutartyse numatytų perkančiosios organizacijos 

įsipareigojimų vykdymą; 

7.8. inicijuoja siūlymus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo, nutraukimo ar 

pirkimo sutartyje numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo; 

7.9. pildo CVP IS Viešųjų pirkimų įstatymo 96 straipsnyje nurodytas ataskaitas. 

8. Perkančioji organizacija pirkimui (pirkimams) organizuoti ir atlikti privalo (mažos 

vertės pirkimų atveju-gali) sudaryti Viešųjų pirkimų komisiją, nustatyti jai užduotis ir suteikti 

visus įgaliojimus toms užduotims atlikti, o jos funkcijas nustatyti Viešųjų pirkimų komisijos 

darbo reglamente. Už Viešojo pirkimo komisijos veiksmus atsakingas perkančiosios 

organizacijos vadovas. Komisija dirba pagal darbo reglamentą, pasirašę konfidencialumo 

pasižadėjimą (1 priedas) ir nešališkumo deklaraciją (2 priedas). 

9. CVP IS administratorius: 

9.1. atsako už duomenų apie perkančiąją organizaciją aktualumą ir teisingumą, 

administruoja darbuotojams suteiktas teises; 

9.2. vykdydamas perkančiosios organizacijos vadovo nurodymus, sukuria ir 

registruoja organizacijos naudotojus, kuria naudotojų grupes CVP IS priemonėmis vykdomiems 

pirkimams, suteikia jiems įgaliojimus ir nustato prieigos prie duomenų bazės ribas; 

9.3.vykdydamas perkančiosios organizacijos vadovo nurodymus, CVP IS pašalina 

esamus naudotojus arba apriboja jų teises ir prieigą prie CVP IS. 

10. Pirkimo sutartis rengia ir veda pirkimo sutarčių registrą pirkimo organizatorius 

arba Viešųjų pirkimų komisijos sekretorius. 

11. Pirkimus CPO elektroniniame kataloge atlieka pirkimo organizatorius: 

11.1. tiesiogiai vykdo prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, naudodamasis CPO 

katalogu. 

 

7. Pirkimų organizavimo procedūros 

 

12. Pirkimų organizavimo procedūros apima visus su pirkimais susijusių procesų 

etapus nuo pirkimų poreikio formavimo iki pirkimo ( pirkimo sutarties) rezultato įvertinimo. 

13. Planuojami pirkimai ateinantiems biudžetiniams metams iki einamųjų metų 

gruodžio 31 d. 

14. Apskaičiuojamos numatomų pirkimų vertės, vadovaujantis Numatomo viešojo 

pirkimo vertės nustatymo metodikos nuostatomis. 

15. Paslaugų vertės skaičiuojamos pagal BVPŽ. To paties tipo paslaugos – paslaugos, 

kurios tai pačiai paslaugų grupei priklauso pagal  BPVŽ kodo tris skaitmenis, išskyrus atvejus, 

kai paslaugų teikimo sritis nėra identiška ar panaši ir tokių paslaugų įprastai neteikia vienas 

tiekėjas. 



16. Prekių vertės skaičiuojamos pagal BVPŽ. To paties tipo prekės – prekės, kurios 

priklauso tai pačiai prekių grupei pagal  BPVŽ kodo tris skaitmenis, išskyrus atvejus, kai prekių 

pirmi penki BBVPŽ skaitmenys skiriasi ir nėra identiški. 

17. Pirkimas prasideda, kai pirkimo iniciatorius (kabinetų atsakingas darbuotojas (-

ai)) pateikia užpildytą paraišką pirkimo organizatoriui. Taip pradedamas vykdyti ir pirkimas 

naudojantis CPO katalogu. 

18. Pirkimo iniciatorius turi atlikti rinkos tyrimą (išskyrus mažos vertės, ypatingos 

skubos pirkimus). Rinkos tyrimui gali būti pasirenkami pirminiai duomenys, konkrečiam 

pirkimui, ar antriniai, kurie jau buvo surinkti anksčiau ir kuriuos galima panaudoti. 

19. Perkančioji organizacija privalo pateikti argumentuotą sprendimą dėl pirkimo 

nevykdymo per CPO, nors pagal Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 11 punktą turi prievolę 

vykdyti pirkimus per CPO katalogą. 

20. Parengiamas pirkimų pagrindimas, kuriame būtų nurodytas išlaidų būtinumas, 

atsižvelgiant į įstaigos veiklos uždavinius. 

21. Pirkimus planuojantis asmuo, gavęs iš pirkimo iniciatorių pirkimų sąrašus, juos 

patikrina ir rengia perkančiosios organizacijos pirkimų planą, nurodydamas BVPŽ kodus ir 

pirkimų vertes. 

22. Parengtas pirkimų planas teikiamas įstaigos vadovui tvirtinti. 

23. Pirkimų planas patvirtinamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 15 d., VPĮ 

nustatyta tvarka yra paskelbiamas CVP IS. Mažos vertės pirkimų planas gali būti skelbiamas. 

Prievolė skelbti mažos vertės pirkimų planą nustatyta nuo 2020 m. sausio 1d.  

24. Pirkimų planas gali būti nekoreguojamas, jei dėl nenumatytų aplinkybių atsiranda 

poreikis skubiai vykdyti pirkimą arba keičiasi informacija vykdant pirkimą, kuris yra nurodytas 

pirkimų plane. 

25. Jeigu pirkimą vykdo pirkimo organizatorius, yra pildoma pirkimo paraiška. 

26. Mažos vertės pirkimus vykdo ir pirkimų organizatorius ir Viešųjų pirkimų 

komisija. Pirkimo vykdytoją paskiria įstaigos vadovas savo įsakymu, arba pirkimo vykdytojas 

yra nurodytas pirkimų plane: 

26.1. pirkimo organizatorius atlieka mažos vertės pirkimo procedūras numatytais 

būdais ir tvarka; 

26.2. Viešųjų pirkimų komisija darbe vadovaujasi komisijos darbo reglamentu, 

Mažos vertės pirkimų vykdymo aprašu, Viešųjų pirkimų įstatymu. 

27. Tiekėjų pretenzijas nagrinėja arba Viešųjų pirkimų komisija, arba vadovo 

įsakymu sudaryta Pretenzijų nagrinėjimo komisija. 

28. Pasibaigus pirkimo procedūroms pasirašoma sutartis. 

28.1. sutartį parengia pirkimo organizatorius arba Viešųjų pirkimų komisijos 

sekretorius; 

28.2. pirkimą vykdę asmenys paskelbia pasirašytą sutartį bei laimėjusio tiekėjo 

pasiūlymą CVP IS. 

29. Pirkimų sutarčių įsipareigojimų vykdymas perduodamas kabinetų (skyrių) 

atsakingiems asmenims. 

30. Nesilaikant sutartyje prisiimtų įsipareigojimų, atsakingi asmenys informuoja 

pirkimo vykdytojus apie sutarties sąlygų vykdymo neatitikimus. 

31. Perkančiosios organizacijos vadovas, kartu su pirkimą vykdžiusiais asmenimis, 

priima sprendimą apie tolimesnes procedūras, susijusias su sutarties vykdymu. 

 

8. Baigiamosios nuostatos 

 

32. Visi dokumentai, susiję su pirkimų organizavimu ir vykdymu, saugomi Viešųjų 

pirkimų įstatymo 97 straipsnyje nustatyta tvarka. 



 

 

 
Viešųjų pirkimų organizavimo 

tvarkos 1 priedas  

 

TVIRTINU: 

Vyriausioji gydytoja 

   

Regina Čiuplevičienė 

20    m.                                  d. 

 

PARAIŠKA KONKREČIAM PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ PIRKIMUI  

 

  

1. PARAIŠKĄ PATEIKĖ  

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

 2.1. Pavadinimas  

 

2.2. 

Pirkimo objekto apibūdinimas, 

techninės savybės 

(specifikacijos) ar užduotis, kitos 

keliamos sąlygos 

 

 2.3. Prekių kiekiai  

 2.4. Paslaugų ar darbų apimtys  

  

3. SIŪLOMŲ KVIESTI TIEKĖJŲ  

SĄRAŠAS 

 

  

  

4. PRELIMINARI SUTARTIES VERTĖ 

(po minimalaus rinkos tyrimo) 

 

  

  

5. PRIDEDAMA:  

 

PIRKIMO INICIATORIUS                                                                        

                                                                                    (Vardas Pavardė, parašas, data) 

 

 

 

SUDERINTA: 

 

 

Pirkimui skiriama maksimali suma su PVM:                                               eurų                

 

Vyriausiasis buhalteris:                       __________________                                                        

(parašas)                  (data) 

 

 

 



 

 

 
     

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO 
TVARKOS 2 PRIEDAS 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA MARIJAMPOLĖS PSPC 

 

VIEŠOJO PIRKIMO PAŽYMA 

 

20          m.                     d. Nr. ______ 

Marijampolė 

Pirkimo objekto pavadinimas: 

Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo bei apklaustų ar kviečiamų tiekėjų skaičiaus pasirinkimo 

pagrindimas:  

Pirkimo objekto aprašymas:  

Tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai: 

BVPŽ kodas: 

Finansavimo šaltinis: 

Pasiūlymų vertinimo kriterijus: 

Apklausos forma:  

 

Apklausti/pateikę pasiūlymus tiekėjai: 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Tiekėjo kodas 

Adresas, interneto svetainės, 

el. pašto adresas, telefono, 

fakso numeris ir kt. 

Pasiūlymą pateikusio 

asmens pareigos, vardas, 

pavardė 

     

 

Tiekėjų siūlymai: 

Eil. 

Nr. Pavadinimas 

Pasiūlymo kaina ir kitos charakteristikos 

(nurodyti) 

Kaina, eurais Charakteristikos  

     

     

 

Tinkamiausiu pripažintas tiekėjas: 

Pastabos: 

Priedai:  

 

 

(pirkimo vykdytojo pareigos)  (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   


