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VŠĮ Vilniaus miesto sporto 

mokyklos „Sostinės tauras“ 

direktoriaus  

2022 m.  liepos 1 d. 

Įsakymu Nr. V-234 

VŠĮ VILNIAUS MIESTO SPORTO MOKYKLOS „SOSTINĖS TAURAS“ ATLIEKAMŲ 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. VŠĮ Vilniaus miesto sporto mokykla „Sostinės tauras“ (toliau – SM) atliekamų viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas, VPĮ), kitais viešuosius pirkimus 

reglamentuojančiais teisės aktais. 

2. Aprašu nustatoma SM atliekamų viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo 

vidaus tvarka, atsakingi SM darbuotojai ir kiti asmenys, jų funkcijos, teisės ir pareigos, kiek tai 

nenustatyta Viešųjų pirkimų įstatyme ir kitose imperatyvaus pobūdžio teisės aktuose. 

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

Pirkimo iniciatorius – SM direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas, nurodantis poreikį 

įsigyti reikalingų prekių, paslaugų arba darbų; 

Pirkimo organizatorius – SM direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas, kuris organizuoja ir 

atlieka mažos vertės pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma viešojo pirkimo komisija; 

Kontroliuojantis asmuo – pirkimų organizatorius ar kitas, SM direktoriaus įsakymu paskirtas 

darbuotojas, kuris atsako už viešųjų pirkimų planavimą, verčių skaičiavimą, viešųjų pirkimų ataskaitų 

parengimą, sudarytų sutarčių ir kitos, viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose 

numatytos, informacijos paviešinimo kontrolę; 

Pirkimo vykdytojas – pirkimą atliekantis pirkimo organizatorius, viešojo pirkimo komisija ar 

projekto konkurso vertinimo komisija (žiuri); 

Smulkus mažos vertės pirkimas – neskelbiamos apklausos būdu vykdomas mažos vertės 

pirkimas, kurio numatoma žodžiu sudaromos pirkimo sutarties vertė yra ne didesnė nei 500,00 eurų be 

PVM. Pirkimo iniciatorius nepildo pirkimo paraiškos, kai apklausiamas tik vienas tiekėjas ir pirkimo 

sutarties vertė neviršija 500,00 eurų be PVM.  Kiekvieno pirkimo, kai prekių, paslaugų ir/ar darbų vertė 

viršija 500,00 eurų be PVM procedūroms atlikti pirkimo iniciatorius pildo pirkimo paraišką. 

Smulkaus mažos vertės pirkimo organizatorius – smulkius mažos vertės pirkimus vykdyti 

SM direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas. 

Sutarties vykdymo stebėtojas – viešojo pirkimo sutartyje už jos vykdymą, sutarties ir 

pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, numatytas 

darbuotojas. 

4. Apraše vartojamos kitos sąvokos nustatytos Viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose viešuosius 

pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose. 



 

 

5. Už SM atliekamus viešuosius pirkimus atsako SM direktorius. 

6. SM direktorius įsakymu skiria pirkimų iniciatorius, pirkimų organizatorius, smulkių mažos 

vertės pirkimų organizatorius, pirkimo komisijos narius ir ekspertus, kontroliuojantį asmenį, Centrinės 

viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) administratorių ir asmenis, galinčius vykdyti 

viešuosius pirkimus CPO LT priemonėmis. 

7. CVP IS saugoma šios sistemos priemonėmis vykdomo susirašinėjimo su tiekėjais informacija 

ir dokumentai, pirkimų sąlygos, sąlygų pakeitimai, paaiškinimai ir patikslinimai. Pasirašytų pirkimų 

sutarčių, kurios yra neelektroninio dokumento formos, originalai, sutarčių įvykdymą užtikrinančių 

dokumentų, kurie yra neelektroninio dokumento formos, originalai saugomi pirkimų iniciatorių arba 

perduodami į SM archyvą. Mažos vertės pirkimų, kai pirkimų organizatoriai juos vykdo ne CVP IS 

priemonėmis, o elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis, pirkimo sąlygas, susirašinėjimo su tiekėjais 

informaciją ir dokumentus saugo pirkimo organizatoriai. Visi popieriniai dokumentai saugomi SM  

archyve teisės aktų numatyta tvarka. 

II SKYRIUS 

 PIRKIMŲ PLANAVIMAS 

8. Kiekvienų finansinių metų pabaigoje iki gruodžio 15 d. SM paskirti pirkimų iniciatoriai 

kontroliuojančiam asmeniui laisva forma raštu teikia informaciją apie kitais finansiniais metais 

numatomus viešuosius pirkimus. Teikiami šie duomenys: 

8.1. pirkimo pavadinimas; 

8.2. pirkimo objekto kodas pagal bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (toliau – BVPŽ) arba darbų 

klasė; 

8.3. perkamų prekių, paslaugų ar darbų kiekis ar apimtys; 

8.4. numatoma didžiausia galima sutarties vertė (be PVM ir su PVM); 

8.5. numatoma didžiausia galima sutarties trukmė (mėnesiais); 

8.6. numatoma pirkimo pradžia (ketvirčiais); 

8.7. ar pirkimas yra rezervuotas tam tikriems tiekėjams pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 str. 

reikalavimus; 

8.8. ar pirkimui bus taikomi aplinkos apsaugos kriterijai. 

9. Kontroliuojantis asmuo, gavęs Aprašo 8 punkte nurodytą informaciją, iki gruodžio 31 d. 

parengia ir pateikia šį projektą SM direktoriui tvirtinti. Kontroliuojantis asmuo užtikrina, kad metinio 

viešųjų pirkimų plano projektas būtų parengtas laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. 

Atsižvelgiant į tai, kontroliuojantis asmuo Aprašo 8 punkte nurodytą informaciją gali keisti pagal 

poreikį. 

10. SM direktoriui  patvirtinus metinį viešųjų pirkimų planą, Kontroliuojantis asmuo per 5 darbo 

dienas, bet ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, CVP IS paskelbia tais metais planuojamų atlikti viešųjų 

pirkimų suvestinę. Ši nuostata neprivaloma mažos vertės pirkimams. 

11. Jeigu keičiasi informacija, susijusi su patvirtintame viešųjų pirkimų plane nurodytu pirkimu 

arba atsiranda naujų pirkimų, pirkimų iniciatorius privalo nedelsiant informuoti apie tai kontroliuojantį 

asmenį. Esant poreikiui, kontroliuojantis asmuo parengia metinio viešųjų pirkimų plano pakeitimo 

projektą, kurį pateikia SM direktoriui  tvirtinti. 

12. SM direktoriui  patvirtinus metinio viešųjų pirkimų plano pakeitimą kontroliuojantis asmuo 

ne vėliau kaip per 5 darbo dienas CVP IS paskelbia planuojamų atlikti pirkimų suvestinės pakeitimą 



 

 

(neprivaloma mažos vertės pirkimams). Jeigu dėl metinio viešųjų pirkimų plano pakeitimo keičiasi 

pirkimo būdas ar kita pirkimo atlikimui svarbi informacija, kontroliuojantis asmuo apie tai praneša 

pirkimo iniciatoriui, komisijai ar pirkimo organizatoriui, jeigu jie jau paskirti. 

13. Kontroliuojantis asmuo kas ketvirtį organizuoja viešųjų pirkimų plano pilną peržiūrą. Tam 

kontroliuojantis asmuo prašo pirkimų iniciatorių pateikti informaciją apie pageidaujamus plano 

pakeitimus. Pirkimų iniciatoriai šią informaciją privalo pateikti iki kontroliuojančio asmens nurodytos 

datos. 

III SKYRIUS 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYTOJAI 

14. Smulkaus mažos vertės pirkimo vykdytoju gali būti smulkaus mažos vertės pirkimo 

organizatorius, kito mažos vertės viešojo pirkimo vykdytoju gali būti pirkimo organizatorius ar viešojo 

pirkimo komisija. Supaprastinto ne mažos vertės pirkimo ir Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priede nurodytų 

socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų tarptautinio pirkimo atvejais vykdant neskelbiamas derybas šio 

įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose, 3 dalies 2, 3 ir 4 punktuose, 5 ir 6 dalyse nustatytomis 

sąlygomis pirkimo vykdytoju yra pirkimo organizatorius. Kitų viešųjų pirkimų vykdytoju yra pirkimo 

komisija. Projekto konkurso pirkimo vykdytoju yra vertinimo komisija (žiuri). CPO LT priemonėmis 

atliekamus pirkimus vykdo SM direktoriaus įsakymu paskirti pirkimų organizatoriai. 

15. Viešojo pirkimo komisija, projekto konkurso vertinimo komisija sudaroma, jos sudėtis 

keičiama SM direktoriaus  įsakymu. SM viešiesiems pirkimams sudaroma nuolatinė viešojo pirkimo 

komisija, tačiau atskiriems pirkimams gali būti sudaromos ir laikinos viešojo pirkimo komisijos. 

16. Viešųjų pirkimų komisija ir projekto konkurso vertinimo komisija dirba pagal reglamentą, 

kurį įsakymu tvirtina SM direktorius. 

17. Kontroliuojančiu asmeniu, pirkimų iniciatoriais, pirkimų organizatoriais, smulkių mažos 

vertės pirkimų organizatoriais, viešųjų pirkimų komisijos, projekto konkurso vertinimo komisijos 

pirmininku, komisijos nariais, ekspertais skiriami nepriekaištingos reputacijos asmenys. Pirkimo 

procedūrose dalyvauti ar su pirkimu susijusius sprendimus priimti asmenys gali tik prieš tai pasirašę 

konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją bei deklaravę privačius interesus 

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) privačių interesų registre (PINREG). Asmenų 

pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimai ir nešališkumo deklaracijos saugomos pirkimo 

koordinatoriaus. Konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų pasirašymą organizuoja ir 

kontroliuoja pirkimus kontroliuojantis asmuo. 

18. Konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją turi pasirašyti: 

18.1. pirkimų organizatoriai; 

18.2. viešųjų pirkimų komisijų nariai; 

18.3. viešųjų pirkimų komisijų sekretoriai; 

18.4. ekspertai; 

18.5. stebėtojai; 

18.6. pirkimų iniciatoriai; 

18.7. tiekėjų pretenzijas nagrinėjantys asmenys; 

18.8. kontroliuojantis asmuo; 

18.9. kiti asmenys, kuriems tai būtina atlikti dėl jų atliekamų funkcijų. 

19. Įstatymų nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus  privalo: 



 

 

19.1. viešųjų pirkimų komisijų nariai; 

19.2. pirkimų organizatoriai;  

19.3. ekspertai; 

19.4. pirkimų iniciatoriai; 

19.5. kiti asmenys, kuriems tokią prievolę numato galiojantis teisės aktai. 

 

IV SKYRIUS 

 PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS 

20. Viešasis pirkimas, išskyrus smulkų mažos vertės pirkimą, vykdomas pagal SM direktoriaus  

patvirtintą pirkimo paraišką, kurioje esanti informacija apima užduotį ir reikalingus įgalinimus pirkimo 

vykdytojui atlikti pirkimo procedūras iki pirkimo sutarties sudarymo, o sudarant sutartį žodžiu, ir 

įgalinimą SM vardu sudaryti tokį sandorį. Smulkus mažos vertės pirkimas vykdomas vadovaujantis SM 

direktoriaus  laisvos formos pavedimu (žodinis arba rašytinis), kuris prilyginamas pirkimo paraiškai ir 

apie pirkimą iš anksto informavus kontroliuojantį asmenį. 

21. Pirkimo paraišką rengia pirkimo iniciatorius. Pirkimo iniciatorius pirkimo paraišką pateikia 

tvirtinimui  SM direktoriui. SM direktorius, prieš tvirtindamas paraišką, pažymi siūlomą pirkimo būdą,  

pirkimo atitikimą paskelbtam viešųjų pirkimų planui ir kitą pirkimo vykdymui reikšmingą informaciją. 

22. Pirkimų paraiškoje nurodomos perkamos prekės, paslaugos ar darbai, jų techninės, 

eksploatacinės ir kt. savybės, kiekiai, atlikimo terminai, preliminari numatomos sudaryti pirkimo 

sutarties vertė bei kita svarbi informacija, reikalinga pirkimui atlikti. Už šios informacijos pagrįstumą ir 

teisingumą atsako pirkimo iniciatorius. Jeigu metiniame pirkimų plane nurodyta, kad pirkimas 

atliekamas CPO LT priemonėmis arba pirkimas nebuvo įtrauktas į metinį viešųjų pirkimų planą, tačiau 

pirkimo objektas yra CPO LT kataloge ir pirkimo iniciatorius siūlo pirkimą atlikti ne CPO LT 

priemonėmis, savo motyvus pirkimo iniciatorius pažymi pirkimo paraiškoje. Vadovaudamasis 

galiojančių  teisės aktų reikalavimais, SM direktorius gali pakeisti pirkimo iniciatoriaus teikiamus 

siūlymus ir nustatyti kitus nurodymus pirkimo vykdymui. 

23. Kontroliuojantis asmuo įregistruoja SM direktoriaus patvirtintą paraišką ir pateikia ją 

pirkimo paraiškoje nurodytam pirkimo vykdytojui. Tais atvejais, kai kontroliuojantis asmuo vykdo  

pirkimo organizatoriaus funkcijas, paraiškos perdavimo procedūra nevykdoma. 

V SKYRIUS 

RINKOS TYRIMAI IR RINKOS KONSULTACIJOS 

 

24. Rinkos tyrimas skirstomas į preliminarų, atliekamą pirkimų vertei nustatyti planuojant 

ateinančių kalendorinių metų pirkimus, ir pagrindinį, atliekamą prieš pirkimo pradžią. Preliminarus 

rinkos tyrimas turi būti atliktas prieš pateikiant informaciją apie numatomus pirkimus, o pagrindinis 

rinkos tyrimas – ne anksčiau kaip prieš 90 kalendorinių dienų iki numatomo pirkimo pradžios. 

25. Preliminarius rinkos tyrimus atlieka duomenis pirkimų planui parengti teikiantys SM 

struktūriniai padaliniai arba SM darbuotojai. 

26.  Pirkimų iniciatoriai, prieš teikdami pirkimo paraišką tvirtinti, privalo atlikti pagrindinį 

rinkos tyrimą, išskyrus atvejus, kai planuojama vykdyti mažos vertės pirkimą, kurio vertė yra mažesnė 

kaip 10000,00 Eur (be PVM) ir (ar) perkama pagal CPO LT elektroniniame kataloge sudarytas 

preliminariąsias sutartis. Pagrindinis rinkos tyrimas turi būti atliekamas tokia apimtimi, kad būtų galima 



 

 

nustatyti pirkimo vertę, realių tiekėjų (įskaitant ir rinkoje veikiančias Viešųjų pirkimų įstatymo 23 

straipsnyje nurodytas įstaigas ir įmones) skaičių, siūlomų kviesti tiekėjų sąrašą ir ketinamų pirkti prekių, 

paslaugų ar darbų techninius, funkcinius ir kokybės reikalavimus.  

27. Pagrindinis rinkos tyrimas gali būti atliekamas raštu, elektroniniu paštu, surenkant duomenis 

iš viešai prieinamų šaltinių (internetas, bukletai ir kt.), apklausiant ne mažiau kaip tris tiekėjus. Negavus 

pasiūlymų iš galimų tiekėjų ar nesant informacijos iš kitų šiame punkte nurodytų šaltinių, vadovaujamasi 

ankstesnių, ne senesnių nei 3 metų, pirkimų rezultatais. 

28. Pagrindinio rinkos tyrimo metu gauti duomenys turi būti panaudoti rengiant pirkimo 

paraišką. Atlikus rinkos tyrimą pildoma rinkos tyrimo pažymos forma (Aprašo 4 priedas). Rinkos tyrimo 

pažyma pateikiama kartu su pirkimo paraiška. 

29. Rinkos konsultacijos atliekamos organizuojant sudėtingus pirkimus: 

29.1. pirkimus, kurių pirkimo objektas techniškai, organizacine, finansine ar teisine prasme yra 

sudėtingas; 

29.2. pirkimus, kurie anksčiau neįvyko dėl techninės specifikacijos, pasiūlymų vertinimo 

kriterijų ar sutarčių sąlygų trūkumų; 

29.3. jeigu nėra aiškios tiekėjų galimybės įvykdyti sutarties sąlygas; 

29.4. organizuojant viešosios ir privačiosios partnerystės projektus. 

30. Rinkos konsultacijas SM direktoriaus ar pirkimo iniciatoriaus prašymu organizuoja 

kontroliuojantis asmuo. 

VI SKYRIUS 

PIRKIMŲ VYKDYMAS 

31. Pirkimo vykdymo procedūra prasideda gavus Aprašo IV skyriuje nustatytus reikalavimus 

atitinkančią, užregistruotą viešojo pirkimo paraišką. 

32. Pirkimo vykdytojas viešąjį pirkimą vykdo laikydamasis teisės aktuose nustatytų reikalavimų 

ir tikslo, vadovaudamasis viešųjų pirkimų principais, remdamasis geriausia viešųjų pirkimų praktika ir 

siekdamas naudos SM. 

33. Esant galimybei rinktis apklausos formą (žodžiu ar raštu) ir priemones (CVP IS 

priemonėmis, elektroniniu paštu, paštu, faksu ar kitos priemonės), pirkimo forma ir priemonės 

pasirenkamos pagal pirkimo atlikimo spartą ir pirkimo rezultatų naudą SM. 

34. Vykdant neskelbiamą pirkimą turi būti kreipiamasi į ne mažiau kaip 3 tiekėjus išskyrus 

atvejus, kai tiek tiekėjų pakviesti nėra galimybių ar kviestini tiekėjai numatyti teisės aktais, arba sutarties 

vertė neviršija 3000,00 eurų be PVM. Pirkimų vykdytojai ir kontroliuojantis asmuo gali sudaryti SM 

pirkimuose pageidaujančių dalyvauti tiekėjų sąrašus. Atliekant pirkimą kviečiami visi tokiame sąraše  

įrašyti tiekėjai. 

35. Vykdant smulkų mažos vertės pirkimą pirkimo vykdytojas savarankiškai išsirenka tiekėją 

vadovaudamasis ekonomiškumo ir operatyvumo principais. 

36. Pirkimą, kurio sutarties vertė neviršija 15000,00 eurų be PVM, vykdo pirkimo 

organizatorius. Jeigu pirkimo sutarties vertė viršija 15000,00 eurų be PVM, jį vykdo viešųjų pirkimų 

komisija.  Esant poreikiui, atsižvelgiant į pirkimo sudėtingumą, viešųjų pirkimų komisija gali vykdyti 

pirkimą, kurio sutarties vertė neviršija 15000,00 eurų be PVM. 



 

 

37. Pirkimo sutarties projektą arba būtinąsias pirkimo sutarties sąlygas rengia pirkimo 

iniciatorius. Atlikus viešąjį pirkimą, pirkimo sutarties projektą pagal pirkimo sąlygas ir pateiktus 

pasiūlymus pildo pirkimo vykdytojas.  

38. Susipažinti su visa su viešuoju pirkimu susijusia informacija turi teisę tik pirkimą vykdantis 

pirkimo organizatorius, viešojo pirkimo komisijos nariai, šios komisijos posėdžiuose dalyvaujantys 

stebėtojai, ekspertai, kontroliuojantis asmuo, SM direktorius, jo įgalioti asmenys, taip pat asmenys ir 

institucijos, turinčios tokią teisę pagal jų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, 

taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos ar atskirų valstybių 

finansinę paramą administruojantys viešieji juridiniai asmenys. Kiti asmenys gali būti susipažinti tik su 

ta viešojo pirkimo informacija, kurią atskleisti leidžia Viešųjų pirkimų įstatymas, kai sprendimą 

supažindinti šiuos asmenis su tokia informacija priima pirkimo vykdytojas, o jeigu pirkimo procedūros 

yra pasibaigusios, SM direktorius  ar jo įgaliotas asmuo. 

VII SKYRIUS 

PIRKIMO DOKUMENTAVIMAS IR ATASKAITŲ PATEIKIMAS 

39. Įvykdžius ar nutraukus viešąjį pirkimą pirkimo vykdytojas SM direktoriui pateikia viešojo 

pirkimo pažymą, o atlikus smulkų mažos vertės pirkimą – supaprastintą smulkaus mažos vertės viešojo 

pirkimo pažymą. Šių pažymų formas įsakymu tvirtina SM direktorius. Pažyma turi būti pateikta per 5 

darbo dienas užbaigus ar nutraukus mažos vertės pirkimą, ar pateikus Viešojo pirkimo procedūrų 

ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai. 

40. Patvirtintą viešųjų pirkimų pažymą registruoja kontroliuojantis asmuo ir informaciją apie 

įvykdytą pirkimą pažymi viešųjų pirkimų žurnale. 

41. Su atliktu ar nutrauktu SM viešuoju pirkimu susiję dokumentų originalai, kurie nėra teikiami 

per CVPIS, saugomi taip, kaip tai numatyta Aprašo 7 punkte. Saugomi šie dokumentai, jeigu jie buvo 

sudaromi ar gaunami atsižvelgiant į pirkimo būdą ir eigą: 

41.1. pirkimo sąlygos, sąlygų pakeitimai ir patikslinimai; 

41.2. kvietimas tiekėjams pateikti pasiūlymus; 

41.3. tiekėjų pasiūlymai, pasiūlymų paaiškinimai ir patikslinimai; 

41.4. posėdžių protokolai (kai pirkimo vykdytoju yra viešojo pirkimo komisija ar projekto 

konkurso vertinimo komisija); 

41.5. pirkimo sutarties kopija; 

41.6. konsultacijų su rinkos atstovais dokumentai; 

41.7. ekspertų išvados, vertinimo lentelės ir kiti ekspertų pateikti dokumentai. 

42. Viešojo pirkimo procedūrų ataskaitą rengia ir Viešųjų pirkimų tarnybai teikia pirkimo 

vykdytojas. 

43. Pirkimų vykdytojai ir kiti SM darbuotojai pagal savo kompetenciją turi užtikrinti, kad 

popieriniai dokumentai, elektroninio pašto sistemose, dokumentų valdymo sistemose, kitose 

elektroninėse laikmenose esantys su viešaisiais pirkimais susiję dokumentai ir informacija būtų 

išsaugomi (netrinamos bylos, vartotojų paskyros, saugomi prisijungimo prie sistemų duomenys ir pan.) 

ir pateikiami jų pareikalavus Viešųjų pirkimų tarnybai ar kitoms viešuosius pirkimus 

kontroliuojančioms valstybės institucijoms.  



 

 

VIII SKYRIUS 

SUTARTIES VYKDYMAS 

44. Sutarties vykdymo stebėtojas numatomas konkrečioje sutartyje. Juo paskiriamas konkretaus 

pirkimo iniciatorius arba kitas darbuotojas. 

45. Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo kontroliojančiam asmeniui teikia šiuos dokumentus: 

45.1. pirkimo pažymą; 

45.2. pirkimo sutarties (jei sutartis sudaroma raštu) originalą; 

45.3. mokėjimo dokumento (sąskaita faktūra, mokėjimo kvitas ir pan.) originalą; 

45.4. perdavimo – priėmimo akto originalą (jeigu taikomas). 

46. Jeigu sutarties vykdymo metu kyla problema, kurios už sutarties vykdymą atsakingas asmuo 

negali savarankiškai išspręsti, apie šią problemą jis turi nedelsdamas pranešti SM direktoriui. 

47. Jeigu sutarties vykdymo metu su tiekėju kyla ar gali kilti teisinis ginčas, informaciją apie 

susiklosčiusią situaciją už sutarties vykdymą atsakingas asmuo perduoda SM direktoriui. 

48. Jeigu pirkimo sutartis nutraukiama dėl to, kad tiekėjas jos neįvykdė ar netinkamai įvykdė, 

informaciją apie tai CVPIS skelbia kontroliuojantis asmuo. 

IX SKYRIUS 

PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMAS 

49. Dėl atliekamo pirkimo gautą tiekėjo pretenziją nagrinėja ir atsakymą į ją teikia pirkimą 

atliekanti viešojo pirkimo komisija arba pirkimo organizatorius. SM direktorius ar jo įgaliotas asmuo 

turi teisę pavesti pretenziją nagrinėti kitam SM darbuotojui ar ekspertui.  

50. Nagrinėjanti pretenziją viešojo pirkimo komisija arba pirkimo organizatorius turi teisę 

kreiptis tarnybinės pagalbos į kitus SM struktūrinius padalinius ar darbuotojus, taip pat į SM vadovybę 

su prašymu pasitelkti išorės ekspertus. 

51. Pretenzijas nagrinėjantys asmenys, taip pat pasitelkiami ekspertai turi būti pasirašę 

nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus. 

X SKYRIUS 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITŲ IR SKELBIMŲ APIE PIRKIMO SUTARČIŲ 

SUDARYMĄ TEIKIMAS, SUTARČIŲ VIEŠINIMAS 

 

52. Pirkimą atliekanti viešojo pirkimo komisija ar pirkimų organizatorius teisės aktų nustatyta 

tvarka bei terminais rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai: 

52.1. Viešųjų pirkimų įstatyme reglamentuotus skelbimus apie pirkimus; 

52.2. SM direktoriaus ar jo įgalioto asmens patvirtintas Viešųjų pirkimų įstatyme reglamentuotas 

ataskaitas. 

53. Pirkimą atliekanti viešojo pirkimo komisija ar pirkimų organizatorius, prieš pildydamas 

viešojo pirkimo pažymą, sudarytą sutartį ir laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurios 

atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba 

visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą 

poveikį tiekėjų konkurencijai, laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir terminų, paviešina CVP 

IS sutarčių viešinimo posistemėje. Sutarčių viešinti neprivaloma, jeigu tokias išimtis numato galiojantys 

teisės aktai. 



 

 

54. Kontroliuojantis  asmuo rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka Viešųjų pirkimų tarnybai teikia 

visų per finansinius metus atliktų  mažos vertės pirkimų ir supaprastintų  pirkimų, atliktų pagal Viešųjų 

pirkimų įstatymo 23 straipsnio reikalavimus, ataskaitas. 

55. Už sutarties priežiūrą atsakingas asmuo taip pat atsako už sudarytos pirkimo sutarties, jos 

pakeitimų, išskyrus informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą 

reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo 

komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbimą. Šiame punkte 

nurodyta informacija turi būti paskelbta Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka ir terminais. 

 

XI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

56. Šis Aprašas taikomos tiek, kiek kitokių pirkimo procedūrų nenustato Europos Sąjungos 

lėšomis ir tokių projektų įgyvendinimo pirkimams vykdyti nustatytos taisyklės, Viešųjų pirkimų 

įstatymas, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas arba kiti pirkimų vykdymą reglamentuojantys teisės 

aktai. 

______________________________________ 
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	1. VŠĮ Vilniaus miesto sporto mokykla „Sostinės tauras“ (toliau – SM) atliekamų viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas, ...
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	II SKYRIUS  PIRKIMŲ PLANAVIMAS
	8. Kiekvienų finansinių metų pabaigoje iki gruodžio 15 d. SM paskirti pirkimų iniciatoriai kontroliuojančiam asmeniui laisva forma raštu teikia informaciją apie kitais finansiniais metais numatomus viešuosius pirkimus. Teikiami šie duomenys:
	8.1. pirkimo pavadinimas;
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	8.3. perkamų prekių, paslaugų ar darbų kiekis ar apimtys;
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	8.7. ar pirkimas yra rezervuotas tam tikriems tiekėjams pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 str. reikalavimus;
	8.8. ar pirkimui bus taikomi aplinkos apsaugos kriterijai.

	9. Kontroliuojantis asmuo, gavęs Aprašo 8 punkte nurodytą informaciją, iki gruodžio 31 d. parengia ir pateikia šį projektą SM direktoriui tvirtinti. Kontroliuojantis asmuo užtikrina, kad metinio viešųjų pirkimų plano projektas būtų parengtas laikantis...
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	13. Kontroliuojantis asmuo kas ketvirtį organizuoja viešųjų pirkimų plano pilną peržiūrą. Tam kontroliuojantis asmuo prašo pirkimų iniciatorių pateikti informaciją apie pageidaujamus plano pakeitimus. Pirkimų iniciatoriai šią informaciją privalo patei...
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	14. Smulkaus mažos vertės pirkimo vykdytoju gali būti smulkaus mažos vertės pirkimo organizatorius, kito mažos vertės viešojo pirkimo vykdytoju gali būti pirkimo organizatorius ar viešojo pirkimo komisija. Supaprastinto ne mažos vertės pirkimo ir Vieš...
	15. Viešojo pirkimo komisija, projekto konkurso vertinimo komisija sudaroma, jos sudėtis keičiama SM direktoriaus  įsakymu. SM viešiesiems pirkimams sudaroma nuolatinė viešojo pirkimo komisija, tačiau atskiriems pirkimams gali būti sudaromos ir laikin...
	16. Viešųjų pirkimų komisija ir projekto konkurso vertinimo komisija dirba pagal reglamentą, kurį įsakymu tvirtina SM direktorius.
	17. Kontroliuojančiu asmeniu, pirkimų iniciatoriais, pirkimų organizatoriais, smulkių mažos vertės pirkimų organizatoriais, viešųjų pirkimų komisijos, projekto konkurso vertinimo komisijos pirmininku, komisijos nariais, ekspertais skiriami nepriekaišt...
	18. Konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją turi pasirašyti:
	18.1. pirkimų organizatoriai;
	18.2. viešųjų pirkimų komisijų nariai;
	18.3. viešųjų pirkimų komisijų sekretoriai;
	18.4. ekspertai;
	18.5. stebėtojai;
	18.6. pirkimų iniciatoriai;
	18.7. tiekėjų pretenzijas nagrinėjantys asmenys;
	18.8. kontroliuojantis asmuo;
	18.9. kiti asmenys, kuriems tai būtina atlikti dėl jų atliekamų funkcijų.

	19. Įstatymų nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus  privalo:
	19.1. viešųjų pirkimų komisijų nariai;
	19.2. pirkimų organizatoriai;
	19.3. ekspertai;
	19.4. pirkimų iniciatoriai;
	19.5. kiti asmenys, kuriems tokią prievolę numato galiojantis teisės aktai.


	IV SKYRIUS  PIRKIMŲ organizavimas
	20. Viešasis pirkimas, išskyrus smulkų mažos vertės pirkimą, vykdomas pagal SM direktoriaus  patvirtintą pirkimo paraišką, kurioje esanti informacija apima užduotį ir reikalingus įgalinimus pirkimo vykdytojui atlikti pirkimo procedūras iki pirkimo sut...
	21. Pirkimo paraišką rengia pirkimo iniciatorius. Pirkimo iniciatorius pirkimo paraišką pateikia tvirtinimui  SM direktoriui. SM direktorius, prieš tvirtindamas paraišką, pažymi siūlomą pirkimo būdą,  pirkimo atitikimą paskelbtam viešųjų pirkimų planu...
	22. Pirkimų paraiškoje nurodomos perkamos prekės, paslaugos ar darbai, jų techninės, eksploatacinės ir kt. savybės, kiekiai, atlikimo terminai, preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė bei kita svarbi informacija, reikalinga pirkimui atl...
	23. Kontroliuojantis asmuo įregistruoja SM direktoriaus patvirtintą paraišką ir pateikia ją pirkimo paraiškoje nurodytam pirkimo vykdytojui. Tais atvejais, kai kontroliuojantis asmuo vykdo  pirkimo organizatoriaus funkcijas, paraiškos perdavimo proced...

	V SKYRIUS
	24. Rinkos tyrimas skirstomas į preliminarų, atliekamą pirkimų vertei nustatyti planuojant ateinančių kalendorinių metų pirkimus, ir pagrindinį, atliekamą prieš pirkimo pradžią. Preliminarus rinkos tyrimas turi būti atliktas prieš pateikiant informaci...
	25. Preliminarius rinkos tyrimus atlieka duomenis pirkimų planui parengti teikiantys SM struktūriniai padaliniai arba SM darbuotojai.
	26.  Pirkimų iniciatoriai, prieš teikdami pirkimo paraišką tvirtinti, privalo atlikti pagrindinį rinkos tyrimą, išskyrus atvejus, kai planuojama vykdyti mažos vertės pirkimą, kurio vertė yra mažesnė kaip 10000,00 Eur (be PVM) ir (ar) perkama pagal CPO...
	27. Pagrindinis rinkos tyrimas gali būti atliekamas raštu, elektroniniu paštu, surenkant duomenis iš viešai prieinamų šaltinių (internetas, bukletai ir kt.), apklausiant ne mažiau kaip tris tiekėjus. Negavus pasiūlymų iš galimų tiekėjų ar nesant infor...
	28. Pagrindinio rinkos tyrimo metu gauti duomenys turi būti panaudoti rengiant pirkimo paraišką. Atlikus rinkos tyrimą pildoma rinkos tyrimo pažymos forma (Aprašo 4 priedas). Rinkos tyrimo pažyma pateikiama kartu su pirkimo paraiška.
	29. Rinkos konsultacijos atliekamos organizuojant sudėtingus pirkimus:
	29.1. pirkimus, kurių pirkimo objektas techniškai, organizacine, finansine ar teisine prasme yra sudėtingas;
	29.2. pirkimus, kurie anksčiau neįvyko dėl techninės specifikacijos, pasiūlymų vertinimo kriterijų ar sutarčių sąlygų trūkumų;
	29.3. jeigu nėra aiškios tiekėjų galimybės įvykdyti sutarties sąlygas;
	29.4. organizuojant viešosios ir privačiosios partnerystės projektus.

	30. Rinkos konsultacijas SM direktoriaus ar pirkimo iniciatoriaus prašymu organizuoja kontroliuojantis asmuo.

	VI SKYRIUS pirkimų vykdymas
	31. Pirkimo vykdymo procedūra prasideda gavus Aprašo IV skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkančią, užregistruotą viešojo pirkimo paraišką.
	32. Pirkimo vykdytojas viešąjį pirkimą vykdo laikydamasis teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir tikslo, vadovaudamasis viešųjų pirkimų principais, remdamasis geriausia viešųjų pirkimų praktika ir siekdamas naudos SM.
	33. Esant galimybei rinktis apklausos formą (žodžiu ar raštu) ir priemones (CVP IS priemonėmis, elektroniniu paštu, paštu, faksu ar kitos priemonės), pirkimo forma ir priemonės pasirenkamos pagal pirkimo atlikimo spartą ir pirkimo rezultatų naudą SM.
	34. Vykdant neskelbiamą pirkimą turi būti kreipiamasi į ne mažiau kaip 3 tiekėjus išskyrus atvejus, kai tiek tiekėjų pakviesti nėra galimybių ar kviestini tiekėjai numatyti teisės aktais, arba sutarties vertė neviršija 3000,00 eurų be PVM. Pirkimų vyk...
	35. Vykdant smulkų mažos vertės pirkimą pirkimo vykdytojas savarankiškai išsirenka tiekėją vadovaudamasis ekonomiškumo ir operatyvumo principais.
	36. Pirkimą, kurio sutarties vertė neviršija 15000,00 eurų be PVM, vykdo pirkimo organizatorius. Jeigu pirkimo sutarties vertė viršija 15000,00 eurų be PVM, jį vykdo viešųjų pirkimų komisija.  Esant poreikiui, atsižvelgiant į pirkimo sudėtingumą, vieš...
	37. Pirkimo sutarties projektą arba būtinąsias pirkimo sutarties sąlygas rengia pirkimo iniciatorius. Atlikus viešąjį pirkimą, pirkimo sutarties projektą pagal pirkimo sąlygas ir pateiktus pasiūlymus pildo pirkimo vykdytojas.
	38. Susipažinti su visa su viešuoju pirkimu susijusia informacija turi teisę tik pirkimą vykdantis pirkimo organizatorius, viešojo pirkimo komisijos nariai, šios komisijos posėdžiuose dalyvaujantys stebėtojai, ekspertai, kontroliuojantis asmuo, SM dir...

	VII SKYRIUS PIRKIMO DOKUMENTAVIMAS IR ATASKAITŲ PATEIKIMAS
	39. Įvykdžius ar nutraukus viešąjį pirkimą pirkimo vykdytojas SM direktoriui pateikia viešojo pirkimo pažymą, o atlikus smulkų mažos vertės pirkimą – supaprastintą smulkaus mažos vertės viešojo pirkimo pažymą. Šių pažymų formas įsakymu tvirtina SM dir...
	40. Patvirtintą viešųjų pirkimų pažymą registruoja kontroliuojantis asmuo ir informaciją apie įvykdytą pirkimą pažymi viešųjų pirkimų žurnale.
	41. Su atliktu ar nutrauktu SM viešuoju pirkimu susiję dokumentų originalai, kurie nėra teikiami per CVPIS, saugomi taip, kaip tai numatyta Aprašo 7 punkte. Saugomi šie dokumentai, jeigu jie buvo sudaromi ar gaunami atsižvelgiant į pirkimo būdą ir eigą:
	41.1. pirkimo sąlygos, sąlygų pakeitimai ir patikslinimai;
	41.2. kvietimas tiekėjams pateikti pasiūlymus;
	41.3. tiekėjų pasiūlymai, pasiūlymų paaiškinimai ir patikslinimai;
	41.4. posėdžių protokolai (kai pirkimo vykdytoju yra viešojo pirkimo komisija ar projekto konkurso vertinimo komisija);
	41.5. pirkimo sutarties kopija;
	41.6. konsultacijų su rinkos atstovais dokumentai;
	41.7. ekspertų išvados, vertinimo lentelės ir kiti ekspertų pateikti dokumentai.

	42. Viešojo pirkimo procedūrų ataskaitą rengia ir Viešųjų pirkimų tarnybai teikia pirkimo vykdytojas.
	43. Pirkimų vykdytojai ir kiti SM darbuotojai pagal savo kompetenciją turi užtikrinti, kad popieriniai dokumentai, elektroninio pašto sistemose, dokumentų valdymo sistemose, kitose elektroninėse laikmenose esantys su viešaisiais pirkimais susiję dokum...

	VIII skyrius Sutarties vykdymas
	44. Sutarties vykdymo stebėtojas numatomas konkrečioje sutartyje. Juo paskiriamas konkretaus pirkimo iniciatorius arba kitas darbuotojas.
	45. Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo kontroliojančiam asmeniui teikia šiuos dokumentus:
	45.1. pirkimo pažymą;
	45.2. pirkimo sutarties (jei sutartis sudaroma raštu) originalą;
	45.3. mokėjimo dokumento (sąskaita faktūra, mokėjimo kvitas ir pan.) originalą;
	45.4. perdavimo – priėmimo akto originalą (jeigu taikomas).

	46. Jeigu sutarties vykdymo metu kyla problema, kurios už sutarties vykdymą atsakingas asmuo negali savarankiškai išspręsti, apie šią problemą jis turi nedelsdamas pranešti SM direktoriui.
	47. Jeigu sutarties vykdymo metu su tiekėju kyla ar gali kilti teisinis ginčas, informaciją apie susiklosčiusią situaciją už sutarties vykdymą atsakingas asmuo perduoda SM direktoriui.
	48. Jeigu pirkimo sutartis nutraukiama dėl to, kad tiekėjas jos neįvykdė ar netinkamai įvykdė, informaciją apie tai CVPIS skelbia kontroliuojantis asmuo.

	IX SKYRIUS PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMAS
	49. Dėl atliekamo pirkimo gautą tiekėjo pretenziją nagrinėja ir atsakymą į ją teikia pirkimą atliekanti viešojo pirkimo komisija arba pirkimo organizatorius. SM direktorius ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pavesti pretenziją nagrinėti kitam SM darbuot...
	50. Nagrinėjanti pretenziją viešojo pirkimo komisija arba pirkimo organizatorius turi teisę kreiptis tarnybinės pagalbos į kitus SM struktūrinius padalinius ar darbuotojus, taip pat į SM vadovybę su prašymu pasitelkti išorės ekspertus.
	51. Pretenzijas nagrinėjantys asmenys, taip pat pasitelkiami ekspertai turi būti pasirašę nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus.

	X SKYRIUS
	XI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

