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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin. 1996, Nr. 84-2000; 

su visais pakeitimais); 

1. T v i r t i n u VŠĮ „SPORTO KLUBAS KAYAK GYM” mažos vertės pirkimų 

neskelbiamos apklausos būdu tvarkos aprašą (pridedama – 7 lapai). 

 

 

 

 

 

Direktorius                     Egidijus Balčiūnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VŠI „SPORTO KLUBAS KAYAK GYM” 

 

 

PATVIRTINTA  

VŠĮ „SPORTO KLUBAS KAYAK GYM” 

2019 m. vasario 4 d. įsakymu  

Nr. SKKG Nr. 20190204-1 

 

VŠĮ „SPORTO KLUBAS KAYAK GYM” MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ NESKELBIAMOS 

APKLAUSOS BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mažos vertės pirkimų neskelbiamos apklausos būdu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

parengtas vadovaujantis Lietuvos  Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu,  Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus įsakymu patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos 

civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais.  

2. Aprašas nustato prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės pirkimų (toliau – pirkimai) 

neskelbiamos apklausos būdu ir jos procedūros atlikimo tvarką. 

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. mažos vertės pirkimas – tai: 

3.1.1. supaprastintas pirkimas, kai prekių ar paslaugų pirkimo numatoma 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); 

3.1.2.supaprastintas pirkimas, atliekamas toms atskiroms pirkimo dalims, kurių bendra 

vertė yra mažesnė kaip 58 000 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų) (be PVM) to paties tipo 

prekių ar paslaugų  sutarčių vertės, o perkant darbus – mažesnė kaip 145 000 Eur (šimtas 

keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) (be PVM).  

3.2. neskelbiama apklausa – pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija kreipiasi į 

tiekėjus, kviesdama pateikti pasiūlymus; 

3.3. pirkimų organizatorius – perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgaliotojo asmens 

paskirtas darbuotojas, kuris perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka 

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

Skiriant pirkimų organizatorių, turi būti atsižvelgiama į jo ekonomines, technines, teisines žinias ir 
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Viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų išmanymą. Pirkimų 

organizatoriai gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys; 

Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnyje. 

4. Jei perkančioji organizacija nusprendžia vykdyti pirkimą neskelbiamos apklausos  

pirkimo būdu, pirkimas vykdomas vadovaujantis atitinkamą pirkimo būdą ar priemonę 

reglamentuojančiomis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. 

5. Pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, 

proporcingumo, skaidrumo principų. Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, siekia 

racionaliai naudoti tam skirtas lėšas, bei užtikrina, kad būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės 

ir darbo teisės įpareigojimų vykdant pirkimo sutartis. 

6. Planuojant pirkimus ir jiems rengiantis, negali būti siekiama išvengti Apraše nustatytos 

tvarkos taikymo ar dirbtinai sumažinti konkurenciją. Laikoma, kad konkurencija yra dirbtinai 

sumažinta, kai pirkimu tam tikriems tiekėjams nepagrįstai sudaromos palankesnės ar nepalankesnės 

sąlygos. 

7. Pirkimo procedūros prasideda, kai perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėją (tiekėjus) 

prašydama pateikti pasiūlymą (pasiūlymus). 

8. Pirkimo (ar atskiros pirkimo dalies) procedūros baigiasi, kai: 

8.1. sudaroma pirkimo sutartis; 

8.2. atmetami visi pasiūlymai; 

8.3. nutraukiamos pirkimo procedūros; 

8.4. per nustatytą terminą nepateikiamas nei vienas pasiūlymas; 

8.5. baigiasi pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis 

nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų; 

8.6. visi tiekėjai atšaukia savo pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį. 

9. Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras. 

Tai gali būti atliekama bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo, jeigu atsirado aplinkybių, 

kurių nebuvo galima numatyti. Pirkimo procedūras nutraukti privaloma, jeigu buvo pažeisti Viešųjų 

pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.  

10. Perkančioji organizacija neprivalo įsigyti prekių, paslaugų ir darbų iš centrinės 

perkančiosios organizacijos arba per ją, kai atliekant neskelbiamą apklausą numatoma pirkimo 

sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (be PVM). Šiuo atveju  

perkančioji organizacija gali atlikti pirkimą savarankiškai. 
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11. Pirkimo procedūrą atlieka viešųjų pirkimų organizatorius. Pirkimų organizatorius 

atskaitingas perkančiajai organizacijai ir vykdo tik rašytines jos užduotis bei įpareigojimus.  

12. Perkančioji organizacija, siekdama užkirsti kelią pirkimuose kylantiems interesų 

konfliktams, kaip jie apibrėžiami Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, reikalauja, kad 

perkančiosios organizacijos pirkimo organizatorius, kai yra paskiriamas atlikti jam numatytas 

pareigas, pasirašo Konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją. 

13. Kiekviena atliekama pirkimo procedūra patvirtinama toliau nurodomais dokumentais: 

13.1. jei pirkimas vykdomas žodžiu, pirkimą patvirtinantys dokumentai yra sutartis, o jei 

sutartis sudaryta žodžiu – sąskaita faktūra arba kiti buhalterinės apskaitos dokumentai; 

13.2. jei pirkimas vykdomas raštu, pirkimą patvirtinantys dokumentai yra susirašinėjimo 

informacija ir kiti pirkimo dokumentai, protokolai (surašomi derybų ar susitikimų su tiekėjais 

atveju), taip pat sudaryta sutartis, o jei sutartis sudaryta žodžiu – sąskaita faktūra arba kiti 

buhalterinės apskaitos dokumentai. 

14. Tais atvejais, kai pirkimą atlieka vienas asmuo ir jį patvirtinantys dokumentai yra 

saugomi to asmens elektroniniame pašte, perkančioji organizacija užtikrina tokių dokumentų 

prieinamumą, iškilus tokiam poreikiui. 

15. Planavimo ir pasirengimo pirkimams dokumentai, pirkimo dokumentai, pasiūlymai bei 

jų nagrinėjimo ir vertinimo dokumentai, derybų ar kiti protokolai, susirašinėjimo su tiekėjais 

dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai saugomi ne trumpiau kaip 4 metus nuo pirkimo 

pabaigos. Preliminariosios sutartys, pirkimo sutartys, jų pakeitimai ir su jų vykdymu susiję 

dokumentai – ne trumpiau kaip 4 metus nuo pirkimo sutarties įvykdymo. Visi nurodyti dokumentai 

saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. 

16. Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis Viešųjų pirkimų tarnybai jos 

nustatyta tvarkai pateikia per kalendorinius metus sudarytų pirkimo sutarčių, atlikus mažos 

vertės pirkimą, ataskaitą. Ataskaita pateikiama per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams 

kalendoriniams metams. 

 

II. PIRKIMO VYKDYMAS 

 

17. Pirkimo procedūros vykdomos toliau nurodyta seka: 

17.1. Pirkimo būdo ypatumai ( Neskelbiama apklausa ) 

17.1.1. Atliekama apklausiant pasirinktą skaičių tiekėjų. 
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17.1.2. Atliekama žodžiu (telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, paslaugų ar darbų kainą ir kitaip) arba raštu (elektroniniu 

paštu, paštu, faksu ar kitomis priemonėmis). 

17.2. Atvejai, kada pirkimas gali būti atliekamas apklausos būdu 

17.2.1. jei numatoma pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) 

(be PVM); 

17.2.2. jei anksčiau vykdytame pirkime visos pateiktos paraiškos ar pasiūlymai yra netinkami 

17.2.3. kai dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina ypač 

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

priklausyti nuo perkančiosios organizacijos; 

17.2.4. jeigu prekes patiekti, paslaugas suteikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas dėl vienos 

iš šių priežasčių: 

a) pirkimo tikslas yra sukurti arba įsigyti unikalų meno kūrinį ar meninį atlikimą; 

b) konkurencijos nėra dėl techninių priežasčių;  

c) dėl išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsaugos. 

Šio punkto b ir c papunkčiai gali būti taikomi tik tuo atveju, kai nėra pagrįstos alternatyvos ar 

pakaitalo ir konkurencijos nebuvimas nėra sukurtas perkančiosios organizacijos, dirbtinai 

sugriežtinus pirkimo reikalavimus; 

17.2.5. jeigu perkamos prekės gaminamos tik mokslinių tyrimų, eksperimentų, studijų ar 

eksperimentinės plėtros tikslais ir jeigu tokiu pirkimu nesiekiama įsigyjamų prekių masine gamyba 

sustiprinti komercinio pajėgumo arba padengti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros išlaidų; 

17.2.6. jeigu perkančioji organizacija 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, perkančiajai 

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

nesuderinamumas arba per didelių techninių eksploatavimo ir priežiūros sunkumų. Tokių sutarčių, 

kaip ir pasikartojančių sutarčių, trukmė paprastai negali būti ilgesnė kaip 3 metai, 

skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento; 

17.2.7. 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; 

17.2.8. jei perkamos prekės ir paslaugos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas; 
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17.2.9. jei perkami muziejų eksponatai, archyvų ir bibliotekų dokumentai, prenumeruojami 

laikraščiai ir žurnalai; 

17.2.10. jei perkamos prekės iš valstybės rezervo; 

17.2.11. jei perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis) 

bazėmis; 

17.2.12. jei perkamos teisėjų, prokurorų, profesinės karo tarnybos karių, perkančiosios 

organizacijos valstybės tarnautojų ir (arba) pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų mokymo ir 

konferencijų paslaugos; 

17.2.13. jei perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų narių, taip pat jų pasitelkiamų ekspertų, 

valstybės institucijų kontrolės veiklai reikalingų ekspertų teikiamos nematerialaus pobūdžio 

(intelektinės) paslaugos; 

17.2.14. jei perkamos mokslo ir studijų institucijų veiklos, mokslo, meninės veiklos, studijų, taip 

pat mokslo ir studijų institucijų paraiškų leidimui vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą 

gauti ekspertinio vertinimo paslaugos; 

17.2.15. jei perkamos valstybės iždo funkcijoms vykdyti reikalingos finansinės, kredito reitingo 

nustatymo ir finansinės informacijos teikimo paslaugos; 

17.2.16. jei perkamos keleivių pervežimo, nakvynės ir kitos su tarnybine komandiruote susijusios 

paslaugos, kai jos įsigyjamos iš tiesioginio paslaugos teikėjo. 

17.3. Pirkimo eiga 

17.3.1. Pirkimo dokumentai rengiami šio Aprašo 17.2 punktuose nustatytais atvejais.  

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

pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. 

17.3.3. Kreipiamasi į tiekėją (-us) žodžiu ar raštu. Jei kreipiamasi raštu – nurodomas pasiūlymų 

pateikimo terminas. Jis nustatomas toks, kad tiekėjui pakaktų laiko parengti pasiūlymą. 

17.3.4. Susipažinimo su pateiktais pasiūlymais procedūra gali nevykti – tokiu atveju patikrinama, 

ar tiekėjo siūlomas pirkimo objektas atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir ar 

tiekėjo siūloma kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.  

17.3.5. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį 

nustato, kad pasiūlymas, vadovaujantis jam nustatytais reikalavimais, turi būti atmetamas. 

17.3.6. Jei buvo numatyta, kad pirkimo metu bus deramasi – vykdomos derybos. 

17.3.7. Priimamas sprendimas dėl laimėtojo: 
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17.3.7.1. Laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas, kurio pasiūlymas atitinka perkančiosios 

organizacijos poreikius ir tiekėjo siūloma kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai 

nepriimtina; 

17.3.7.2. Jei buvo apklausti keli tiekėjai, laimėtoju išrenkamas tas, kurio pasiūlymas geriausiai 

tenkina perkančiosios organizacijos poreikius ir tiekėjo siūloma kaina nėra per didelė ir perkančiajai 

organizacijai nepriimtina. 

17.3.8. Suinteresuotieji dalyviai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu 

informuojami apie procedūros rezultatus, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 58 straipsnio 1 

dalies reikalavimais, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu.  

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

sutartis.  

 

17.4. Pirkimo sutarties sudarymas 

17.4.1. Sudaromoje pirkimo sutartyje turi būti nustatomas ne ilgesnis kaip 3 metų nuo sutarties 

sudarymo prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo laikotarpis, išskyrus pagrįstus atvejus, 

kai, atsižvelgiant į perkamo objekto ypatybes ir siekiant racionalaus lėšų panaudojimo, būtina šį 

laikotarpį pailginti. Ilgesnis prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo laikotarpis nustatomas 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 5 dalies nuostatomis. 

17.4.2. Sutartis sudaroma raštu. Žodžiu ji gali būti sudaroma tik tada, kai pirkimo sutarties 

vertė yra mažesnė kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų) (be PVM). 

17.4.3. perkančioji organizacija turi sudaryti galimybę susipažinti su nepaskelbtomis laimėjusio 

tiekėjo pasiūlymo ir  pirkimo sutarties dalimis. 

17.4.4. Kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, joje turi būti nurodoma: 

17.4.4.1. perkamos prekės, paslaugos ar darbai, preliminarus, o jeigu įmanoma – tikslus jų kiekis 

(apimtis); 

17.4.4.2. kainodaros taisyklės; 

17.4.4.3. mokėjimo tvarka. Mokėjimo laikotarpiai turi atitikti Lietuvos Respublikos mokėjimų, 

atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 straipsnyje nustatytus 

reikalavimus; 

17.4.4.4. sutarties prievolių įvykdymo terminai; 

17.4.4.5. sutarties peržiūros sąlygos ar pasirinkimo galimybės, jeigu tai numatoma; 

17.4.4.6. subtiekėjai, jeigu vykdant pirkimo sutartį jie pasitelkiami, ir jų keitimo tvarka; 
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17.4.4.7. informacija, kad jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo 

tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad 

pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

Kita informacija, nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnyje, pirkimo sutartyje pateikiama 

pagal poreikį, atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką. 

17.4.5. Pasirašant ar nutraukiant pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį, vykdant ir keičiant pirkimo 

sutartį, perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas bei keitimasis informacija gali vykti ne 

CVP IS priemonėmis. Vykdant pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, 

sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami 

naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 

22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus ir kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu. 

17.4.6. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 

89 straipsnio nuostatomis. 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Ginčų nagrinėjimas, žalos atlyginimas, pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia, 

alternatyvios sankcijos reglamentuojamos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nuostatomis.  

 

 
 


