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PANEVĖŽIO BERŽŲ PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO,
INICIJAVIMO, ORGANIZAVIMO, ATLIKIMO IR 

ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Panevėžio  Beržų  progimnazijos  viešųjų  pirkimų  planavimo,  inicijavimo,
organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Panevėžio
Beržų  progimnazijos  (toliau  -Progimnazija)  viešųjų  pirkimų  planavimo,  inicijavimo,
organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarką.

2.  Šis  Aprašas  reglamentuoja  mažos  vertės,  supaprastintų  ir  tarptautinių  viešųjų
pirkimų vykdymo organizavimo tvarką Progimnazijoje.

3.  Aprašu  siekiama  užtikrinti  viešųjų  pirkimų  pagrindinių  principų  laikymąsi
Progimnazijoje  ir  sudaryti  sąlygas  taupiai,  efektyviai  ir  rezultatyviai  naudoti  Progimnazijai
skirtus valstybės biudžeto asignavimus ir kitas lėšas.

4.  Viešuosius  pirkimus  Progimnazijoje  reglamentuoja  Lietuvos Respublikos  viešųjų
pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ), Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų
pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės
pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – MVPT), kiti su viešaisiais pirkimais susiję teisės
aktai ir šis Aprašas.

5.   Mažos  vertės  pirkimams  atlikti,  kai  tokiems  pirkimams  nesudaroma  viešųjų
pirkimų komisija,  Progimnazijos direktorius  paskiria pirkimų organizatorių (toliau – Pirkimų
organizatorius). Esant poreikiui, gali būti paskiriami keli Pirkimų organizatoriai.

6.  Šiame Apraše  vartojamos  sąvokos  yra  apibrėžtos  VPĮ  ir  kituose  teisės  aktuose,
išskyrus atvejus, kai šiame Apraše yra apibrėžta kitaip.

II SKYRIUS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMAS

7.  Planuojant  Progimnazijoje  viešuosius  pirkimus  sudaromi  einamaisiais  metais
planuojamų vykdyti  Progimnazijoje  mažos vertės  (toliau – Mažos vertės pirkimų planas)  ir
supaprastintų  bei  tarptautinių  pirkimų (toliau  – Pirkimų planas)  planai  (toliau  kartu –  abu
pirkimų planai).

8.   Abu pirkimų planus pagal  šio Aprašo 6 ir  1 prieduose pateiktas  formas rengia
Progimnazijos darbuotojas, atsakingas už viešuosius pirkimus, pagal Progimnazijoje skiriamus
asignavimus  einamiesiems  metams.  Pirkimų  planus  derina  direktorius  ir  vyriausiasis
finansininkas (kuriems einamaisiais metais skiriamos lėšos prekėms, paslaugoms  ir darbams
įsigyti). Abu pirkimų planai teikiami tvirtinti  Progimnazijos direktoriui ne vėliau kaip iki kovo
1 d. dienos.



9.  Ne vėliau  kaip  iki  kovo 15 dienos abu pirkimų planai  skelbiami  Progimnazijos
interneto svetainėje (www.berzu.lt, Viešieji pirkimai), o taip pat Pirkimų planas ne vėliau kaip
iki kovo 15 dienos per CVP IS skelbiamas Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.

10. Metams  pasibaigus,  iki  kitų  metų  vasario  mėnesio  pirmos  dienos,  Pirkimų
organizatorius atlieka abiejų pirkimų planų vykdymo analizę pagal panaudotas lėšas praėjusiais
metais.  Vyriausiasis  finansininkas iki  einamųjų  metų sausio 15 d.  Progimnazijos  direktoriui
pateikia duomenis už praėjusių metų biudžeto lėšų panaudojimą vykdant viešuosius pirkimus. 

11. Šio  Aprašo  10  punkte  nurodytų  duomenų  pagrindu  darbuotojas,  atsakingas  už
viešuosius pirkimus, parengia ir ne vėliau kaip iki sausio 31 d. per Centrinę viešųjų pirkimų
informacinę  sistemą  (toliau  –  CVP  IS)  pateikia  ataskaitą  apie  praėjusių  metų  vykdytus
supaprastintus ir didelės vertės viešuosius pirkimus Viešųjų pirkimų tarnybai, ir ataskaitą apie
įvykdytus  mažos  vertės  pirkimus,  kuri  skelbiama  Progimnazijos  interneto  svetainėje
(www.berzu.lt, Viešieji pirkimai) ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 31 d. Prieš teikiant
ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai apie supaprastintus ir tarptautinius pirkimus bei skelbiant
Progimnazijos  ataskaitą  apie  mažos  vertės  pirkimus,  abi  ataskaitos  pateikiamos  derinti  bei
teikiamos tvirtinti direktoriui. Ataskaitų formos pateikiamos Aprašo 4 ir 5 prieduose.

12. Pirkimai, be kurių sutriktų Progimnazijos veikla, juos suderinus su direktoriumi,
gali būti atliekami ir iki Pirkimo plano patvirtinimo.

13. Abiejų pirkimų planų patikslinimą organizuoja Pirkimų organizatorius, gavęs iš už
finansų  valdymą  atsakingo  asmens  informaciją  apie  panaudotas  lėšas  einamaisiais  metais.
Mažos vertės pirkimų planas tikslinamas nuolatos pagal prekių paslaugų ir darbų poreikį, bet ne
rečiau  nei  kartą  į  mėnesį.  Patikslinus  planuojamų  atlikti  einamaisiais  kalendoriniais  metais
Pirkimų planą, suvestinė Pirkimų plano redakcija CPV IS ir Progimnazijos interneto svetainėje
turi būti patikslinta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Pirkimų planas tikslinamas vieną kartą
per  metus,  o  tais  atvejais,  kai  atsiranda  poreikis  konkrečiam pirkimui,  kuris  pirkimų plane
nebuvo numatytas (pagal Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno pirmuosius tris skaitmenis), ir kurio
numatoma vertė viršija 10 000 (dešimt tūkstančių) Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau –
PVM) – kiekvieną kartą.

III SKYRIUS
MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INICIJAVIMAS, ORGANIZAVIMAS IR

ATLIKIMAS

14. Progimnazijos mažos vertės viešuosius pirkimus (kai kiekvienai skirtingai prekių
ar paslaugų kategorijai pagal Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno (toliau – BVPŽ)pirmuosius tris
skaitmenis  atliekamų  prekių  ir  paslaugų  pirkimų  metinė  vertė  mažesnė  kaip  58  000
(penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai) Eur be PVM, darbų numatomo vieno pirkimo metinė vertė
mažesnė kaip 145 000 (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai) Eur be PVM (toliau –
mažos vertės pirkimai) atlieka Pirkimų organizatorius.

15. Progimnazijos direktorius mažos vertės pirkimą gali pavesti  atlikti šio Aprašo 36
punkte  nurodytai  komisijai,  neatsižvelgdamas  į  Aprašo  14  punkte,  numatytas  vertes  ir
aplinkybes.

16. Progimnazijos  darbuotojai,  norėdami  įsigyti  ilgalaikį  (materialų,  nematerialų)
turtą,  atsargas  ir  kitas  materialias  vertybes,  gauti  paslaugas,  atlikti  ilgalaikio  turto  remonto
darbus, jų techninę priežiūrą, pateikia paraiškas (2 priedas) Pirkimų organizatoriui. Paraiškoje
turi  būti  išvardintos  prekės,  paslaugos   ar  turto  remonto  darbai,  kurias  planuojama  įsigyti,
nurodomas jų kiekis,  preliminari  vertė (atskirų prekių preliminari  vertė  nurodoma eurais  be
centų), pagrindžiamas jų įsigijimo būtinumas ir pateikiamas prekės ar paslaugos aprašymas ar
techninė specifikacija. Preliminari vertė nurodoma su PVM.  

17. Paraiškos  viešajam  pirkimui  teikiamos  Pirkimų  organizatoriui  viešųjų  pirkimų
apklausai atlikti.

18.  Paraiškas viešajam pirkimui:   
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19.1. derina: vyriausias finansininkas;
              19.2. pasirašo – pirkimų organizatorius;
              19.3. tvirtina Progimnazijos direktorius;

19.4. užregistravus dokumentas pateikiamas – Pirkimų organizatoriui.
19. Mažos  vertės  viešųjų  pirkimų  apklausas  (3  priedas),  gautų  viešųjų  pirkimų

paraiškų pagrindu ir  visas  kitas  su  mažos  vertės  viešaisiais  pirkimais  susijusias  procedūras
atlieka Pirkimų organizatorius.

20. Gavęs  pavedimą  atlikti  apklausą  viešajam  pirkimui,  Pirkimų  organizatorius
patikrina ar Centrinėje perkančiojoje organizacijoje (toliau – CPO) yra norimų įsigyti prekių,
paslaugų.  Jei  yra  galimybė  norimų  prekių  ar  teikiamų  paslaugų  įsigyti  per  CPO,  Pirkimų
organizatorius atlieka pirkimą per CPO. 

21. Jei  norimų  prekių  arba  reikalingų  paslaugų  per  CPO  įsigyti  nėra  galimybės,
Pirkimų  organizatorius,  atlieka  tiekėjų  apklausą  ir  užpildo  pažymą  (3  priedas)  apie  tiekėjų
(rangovų) apklausą. Būtina apklausti ne mažiau kaip tris tiekėjus, išskyrus atvejus, numatytus
viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose,  kai prekės (paslaugos, darbai) gali
būti įsigytos ir iš vieno tiekėjo. Kai atliekamo pirkimo vertė mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt
tūkstančių eurų) (be PVM), Pirkimų organizatorius gali atlikti neskelbiamą apklausą ir pirkimą
atlikti nesinaudojant CVP IS priemonėmis. 

21.1. pasirašo Pirkimų organizatorius;
21.2. tvirtina Progimnazijos direktorius.  
22. Apklausa atliekama raštu, jei pirkimo vertė yra daugiau kaip 3000 (trys tūkstančiai

eurų) Eur be PVM. Viešojo pirkimo sutartis  (toliau –  pirkimo sutartis)  raštu sudaroma, jei
pirkimo sutarties vertė yra daugiau negu 3 000 (trys tūkstančiai) Eur be PVM. Jei  pirkimo
sutarties  vertė  yra  3000  (trys  tūkstančiai)  Eur   ir  mažiau,  pirkimo  sutarties  raštu  sudaryti
neprivaloma.  Apklausos pažymoje kaina nurodoma su PVM. PVM sąskaita - faktūra siunčiama
vyriausiajam finansininkui. Apklausos pažymos saugomos ne mažiau kaip 4 (ketverius) metus.

23.  Prekėms, paslaugoms ar darbams, kuriems sudarytos ilgalaikės viešųjų pirkimų
sutartys, viešųjų pirkimų paraiškos nerengiamos.

24. Gautą tiekėjo paklausimą ar pretenziją  raštinės administratorė elektroniniu paštu
persiunčia  Progimnazijos direktoriui  ir  kiekvienam  Komisijos  nariui  (jei  pirkimą  vykdo
Komisija),  bet  ne  vėliau  kaip  kitą  darbo  dieną.  Tiekėjo  paklausimas  ar  pretenzija  yra
registruojama Gautų dokumentų registre.

25. Į gautą pretenziją (skelbiamos apklausos atveju) yra atsakoma VPĮ 102 straipsnyje
nurodyta tvarka ir terminais, įvertinant, ar dėl to pateikto atsakymo į pretenziją būtini pirkimo
dokumentų  patikslinimai.  Jei  taip,  jie  teikiami  Aprašo  26  ir  27  punktų  nustatyta  tvarka  ir
terminais.

26.  Pirkimų  organizatorius  privalo  išnagrinėti  VPĮ  nustatytais  terminais  pateiktą
paklausimą ar pretenziją ir pateikti atsakymą visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 1 dienai, iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

27. 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,
informacija apie atliktus pakeitimus siunčiama visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams
ir paskelbiama prie pirkimo dokumentų. 

28. Pirkimų  organizatorius,  atlikęs  neskelbiamą  tiekėjų  apklausą,  užpildo  Tiekėjų
apklausos pažymą pagal Aprašo 3 priede nurodytą formą.

29.  Kai vykdomos ilgalaikės prekių,  paslaugų  ar darbų sutartys, tiekėjų apklausos
pažymos  nepildomos,  tačiau  tokie  pirkimai  turi  būti  įtraukti  į  pirkimų  verčių  apskaitą
(atsakingas vyriausiasis finansininkas).

30. Kai  vykdoma  skelbiama  apklausa,  Pirkimų  organizatorius  parengia  pirkimo
dokumentus vadovaudamasis MVPT ir užpildo CPV IS skelbimą apie pirkimą pagal paraiškoje
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ir techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją.  Pirkimų
organizatorius, vadovaudamasis MVPT, atlikęs skelbiamą tiekėjų apklausą CVP IS, tiekėjams,
ne vėliau kaip per 5 darbo dienas CVP IS priemonėmis išsiunčia Progimnazijos direktoriaus
pasirašytą raštą su VPĮ 58 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija.

31.  Pirkimo sutarties  su  laimėjusiu  tiekėju  projekto  rengimą  organizuoja  Pirkimų
organizatorius.  Parengtas  pirkimo  sutarties  projektas  el.  paštu  pateikiamas  vyriausiajam
finansininkui derinti kartu su  paraiškos kopija. 

32. Suderinus pirkimo sutartį su vyriausiuoju finansininku,  pirkimo sutartis teikiama:
32.1. derinti  el.  paštu:  Pirkimų  organizatoriui  (išskyrus  kai  pirkimo  sutartį  derinti

teikia  pats  Pirkimų  organizatorius);  viešojo  pirkimo  komisijos  nariams  (jei  pirkimą  vykdė
viešojo pirkimo komisija);  

32.2 pasirašyti Progimnazijos direktoriui.
33. Vadovaujantis VPĮ 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, už pirkimo sutarties vykdymą

viešųjų pirkimų sutartyse nurodomas atsakingu yra pirkimų organizatorius (toliau – Atsakingas
asmuo).   Kontaktiniu  asmeniu  viešųjų pirkimų sutartyse nurodomas pirkimų organizatorius.
Kontaktinis  asmuo koordinuoja (organizuoja)  perkančiosios organizacijos sudarytose viešojo
prekių, paslaugų ir (ar) darbų pirkimo-pardavimo sutartyse numatytų įsipareigojimų vykdymą,
pristatymo (teikimo, atlikimo) terminų laikymąsi, prekių, paslaugų ir (ar) darbų atitiktį pirkimo
sutartyse  numatytiems  kokybiniams  ir  kitiems  reikalavimams,  taip  pat  inicijuoja  ar  teikia
siūlymus  dėl  pirkimo  sutarčių  pratęsimo,  keitimo,  nutraukimo,  teisinių  pasekmių  tiekėjui,
nevykdančiam  ar  netinkamai  vykdančiam  pirkimo  sutartyje  nustatytus  įsipareigojimus,
taikymo.  Visais  atvejais,  kai  vykdant  sudarytą  pirkimo sutartį  atsiranda  poreikis  keisti  tam
tikras sutartyje nustatytas sąlygas, pirkimo sutarties pakeitimą inicijuoja Pirkimų organizatorius
ir derina su Progimnazijos direktoriumi.

34. Sutartį ir jos pakeitimus skelbia Pirkimų organizatorius.
35. Vyriausiasis  finansininkas  kontroliuoja  prekių,  paslaugų  ir  (ar)  darbų pirkimo-

pardavimo sutartyse numatytų finansinių įsipareigojimų vykdymą.

IV SKYRIUS
SUPAPRASTINTŲ IR TARPTAUTINIŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INICIJAVIMAS,

ORGANIZAVIMAS IR ATLIKIMAS

36. Progimnazijos  supaprastintiems  ir  tarptautiniams  viešiesiems  pirkimams
organizuoti  ir atlikti  Progimnazijos direktoriaus įsakymu sudaroma viešųjų pirkimų komisija
(toliau  –  Komisija)  organizuoti  ir  atlikti  tarptautinius  ir  supaprastintus  atvirus  viešuosius
pirkimus (kai kiekvienai skirtingai prekių ar paslaugų kategorijai pagal BVPŽ pirmuosius tris
skaitmenis  atliekamų  prekių  ir  paslaugų  pirkimų  metinė  vertė  didesnė  kaip  58  000
(penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai) Eur be PVM, darbų numatomo vieno pirkimo metinė vertė
didesnė kaip 145 000 (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai) Eur be PVM).

37.  Komisija savo veikloje vadovaujasi Europos Sąjungos tiesiogiai taikomais teisės
aktais,  Lietuvos  Respublikos  Konstitucija,  VPĮ,  MVPT  (kai  taikoma),  Progimnazijos
direktoriaus  patvirtintu viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentu, kitais viešuosius pirkimus
reglamentuojančiais teisės aktais ir Viešųjų pirkimų tarnybos gairėmis ir rekomendacijomis.

38. Vykdant  supaprastintus  ir  tarptautinius  pirkimus  Pirkimų organizatorius  tvarko
CVP IS:

38.1. skelbia apie supaprastintus ir tarptautinius Progimnazijos pirkimus;
38.2. palaiko komunikaciją su pirkime dalyvaujančiais tiekėjais;
38.3.  atlieka  kitas  CVP  IS  administravimo  funkcijas,  susijusias  su  paskelbto

supaprastinto ar tarptautinio pirkimo procedūromis.
39. Komisijai  išrinkus  supaprastinto  ar  tarptautinio  pirkimo  laimėtoją,  pirkimo

sutarties su laimėjusiu tiekėju projekto rengimą organizuoja Pirkimo organizatorius. Parengtas
pirkimo  sutarties  projektas  kartu  su  pirkimo  dokumentais  (pirkimo  paraiška,  technine
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specifikacija,  pan.)  ir  kita  aktualia  informacija  pateikiami  Komisijos  nariams,  direktoriui  ir
vyriausiajam finansininkui.  

40.  Vykdant supaprastintą, tarptautinį ar mažos vertės pirkimą pagal šio Aprašo 14
punkto nuostatas, sutartis su laimėjusiu konkurso dalyviu fiziniu parašu pasirašo Progimnazijos
direktorius. 

41. Fizinių  viešųjų  pirkimų sutarčių  originalai  saugomi  Progimnazijos  direktoriaus
nustatyta tvarka.

42. Komisija konkurso dalyvių paklausimus ar pretenzijas nagrinėja VPĮ ir šio Aprašo
27 punkte nurodytais terminais.

V SKYRIUS
NEPRIKLAUSOMŲ EKSPERTŲ PASITELKIMAS 

43. Vykdant  viešuosius  pirkimus,  Progimnazijos  turi  teisę  pasikviesti  ekspertus  –
dalyko žinovus konsultuoti  klausimais,  kuriems reikia  specialių  žinių ar  vertinimo (toliau –
ekspertai). Ekspertai  yra  suprantami  kaip  nepriklausomi  ekspertai,  institucijos  arba  rinkos
dalyviai. Ekspertų konsultacijomis remiamasi pirkimo metu, jeigu dėl tokių konsultacijų nėra
iškreipiama konkurencija ir pažeidžiami nediskriminavimo ir skaidrumo principai.  Kvietimai
suteikti konsultacijas turi būti skelbiami CVP IS Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.

44. Ekspertų veiklą ir atsakomybę reglamentuoja VPĮ.

VI SKYRIUS
ATASKAITŲ APIE VIEŠUOSIUS PIRKIMUS, SKELBIMŲ APIE PIRKIMO

SUTARČIŲ SUDARYMĄ TEIKIMAS

45. Pirkimų  organizatorius  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  ir  terminais  Progimnazijos
vardu rengia ir Viešųjų pirkimų tarnybai teikia: 

45.1. viešųjų pirkimų skelbimus;
45.2. viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas;
45.3.  kiekvienos  įvykdytos  ar  nutrauktos  pirkimo  sutarties  (preliminarios  sutarties)

ataskaitas;
45.4.  skelbimus apie  sudarytas ar  nesudarytas pirkimo sutartis,  kai buvo vykdomas

tarptautinis pirkimas;
45.5. skelbimus apie sudarytas viešojo pirkimo ar preliminariąsias sutartis dėl VPĮ 2

priedėlio  B  paslaugų  sąraše  nurodytų  paslaugų,  kai  pirkimo  vertė  yra  ne  mažesnė,  negu
nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

46. Už pirkimų plano vykdymą atsako Pirkimo organizatorius.
47. Pirkimų  organizatorius  atsiliepimus  registruoja  Atsiliepimų  dėl  tiekėjo

nekokybiškai pristatytų prekių, teiktų paslaugų ar atliktų darbų kokybės registre.
48. Jeigu  tiekėjas  pirkimo  sutarties  neįvykdo  ar  vykdo  ją  netinkamai,  Pirkimų

organizatorius paskelbia apie tokį tiekėją VPĮ 91 straipsnio nustatyta tvarka. 
49.  Darbuotojai,  pateikę  klaidingus  dokumentus  arba  kitaip  pažeidę  šio  Aprašo  ir

viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
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