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priedas

KALVART JO S VAIKU L O P sE L I O -DARZE LrO,,I,ILVITI S "
VIESUJU PIRKIMU ORGANIZAVIMO TVARKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalvarijos vaikq lop5elis-darZelis ,,Zilvitis" (toliau - Perkandioji organizacrja) vie5qjq
pirkimq organizavimo tvarka (toliau Tvarka) reglamentuoja Perkandiosios organizacijos
numatomq vykdyti prekiq, paslaugq ir darbq vie5qjq pirkimq (toliau - Pirkimai) planavimo,
inicijavimo ir organizavimo tvark4, Siame procese dalyvaujandiq Perkandiosios organizacijos
darbuotojq teises, pareigas ir atsakomybg.

2. Vie5ojo pirkimo pradliq ir pabaig4 apibrllia Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq

istatymas (toliau - [statymas).
3. VieSojo pirkimo verte Tvarkoje nurodyta be pridetinds vertds mokesdio.
4. Tvarkoje vartojamos pagrindines s4vokos atitinka [statyme vartojamas s4vokas.
5. Specialiosios tvarkoj e vartojamos s4vokos:
5.1. Pirkimo objektas - prekds, paslaugos ar darbai, isigyti vienu ir tuo padiu metu (tos

padios procedlras metu) bei nurodyti ra5tu sudarytoje pirkimo sutartyje arba s4skaitoje-faktiiroje ar
kitame buhalterines apskaitos dokumente;

5.2. Pirkimq iniciatorius - Perkandiosios organizacijos darbuotojas, kuris nurode poreiki

isigyti reikalingq prekiq, paslaugq arba darbq;
5.3. Pirkimq organizatorius - Perkandiosios organizacijos vadovo lsakymu paskirtas

darbuotojas, kuris Perkandiosios organizacijos nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka supaprastintus
pirkimu, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Vie5ojo pirkimo komisija.

5.4. Vie5ojo pirkimo komisija (toliau - Komisija) - Perkandiosios organizacijos pirkiniams
organizuoti ir atlikti Perkandiosios organizacijos vddovo isakymu sudaryta komisija.

5.5. Perkaniiosios organizacijos vadovas - Kalvarijos vaikq lop5elio-darZelio ,,Zilvitis"
direktorius.

5.6. Numatomo pirkimo vert6 - Perkandiosios organizacijos numatomq sudaryti pirkimo
sutardiq vert6, skaidiuojama imant vis4 moketin4 sum4 be pridetines vertes mokesdio, iskaitant visas
sutarties pasirinkimo ir pratgsimo galimybes.

5.7. Maios vert6s pirkimas - supaprastintas pirkimas, kai yra bent viena i5 Siq s4lygg:
5.7.1. prekiq ar paslaugq pirkimo verte yra maZesnd kaip 58 ttkst. Eur., o darbq pirkimo

verte maZesne kaip 145 ttikst. Eur.;
5.7.2. perkamos pana5ios prekds, paslaugos ar perkami darbai del to paties objekto yra

suskirstyti i atskiras dalis, kuriq kiekvienai numatoma sudaryti atskir4 pirkimo sutarti (sutartis),
jeigu bendra Siq sutardiq verte yra ne didesne kaip 10 proc. prekiq ar paslaugq supaprastintq
pirkimq to paties tipo sutardiq vertes ir maZesne kaip 58 tiikst. Eur., o perkant darbus - ne didesne
kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo vertes ir maZesne kaip 145 ttkst. Eur.

5.8. Apklausa ra5tu - maZos vertes pirkimo bldas, kai Perkandioji organizacija ra5tu arba

skelbimu kviedia tiekejus pateikti pasillymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus i5 maZiausi4
kainq pasiUliusio ar ekonomiSkiausi4 pasitlym4 pateikusio tiekejo.

5.9. Apklausa Zodiiu - maZos vertes pirkimo budas, kai numatomo pirkimo verte nevir5ija
3 tUkst. Eur ir Perkandioji orgartizacija LodLiu kviedia tiekejus pateikti pasi[lymus ir perka prekes,
paslaugas ar darbus i5 tiekejo.



II. SKYRIUS
PERKANEIOSIOS ORGANIZACIJOS PIRIflMU PLANAVIMAS, INICIJAVIMAS IR

ORGANIZAVIMAS

6. Perkandiosios orgarrizacrlos vie5ieji pirkimai vykdomi pagal Perkandiosios organizacijos
vadovo patvirtint4 metini pirkimq planq, kuris sudaromas laikotarpiui nuo einamqjq metq sausio I
d. iki gruodLio 3l d. (toliau - Planas) (1 priedas).

7. Planas skelbiamas [statymo 26 str. dalyje nurodyta tvarka.
8. Pirkimq organizatorius gavgs i5 vyr. buhalterio informacij4 apie atitinkamiems metams

galimus skirti maksimalius asignavimus, suderina su Perkandiosios orgatizacijos vadovu bttinq
le5q pirkimams poreiki.

9. Einamqjq metq Plano projekt4 Pirkimq organizatorius Perkandiosios organizacijos
vadovui pateikia tvirtinti ne veliau kaip iki einamqjq metq kovo l0 d. ir ne veliau kaip iki einamqjq
metq kovo 15 dienos.

10. MaZos vertes pirkimu perkandiosios organizacijos vadovo isakymu, vykdo Pirkimq
organizatorius. Pirkimo organizatoriumi skiriamas nepriekaiStingos reputacijos asmuo.

11. MaZos vertes pirkimus vykdo komisija, kai:
1 1 . I . prekiq ar paslaugq pirkimq sutarties verte vir5ij a 1 4,5 t[kst. Eur.;
1 1.2. darbq pirkimo sutarties verte vir5ija 30 t[kst. Eur.;
11.3. perkandiosios organizacijos vadovas turi teisg priimti sprendim4 pavesti maZos vertes

pirkimq vykdyti Pirkimq organizatoriui arba Komisijai neatsiZvelgdamas i Apra5o 10, 1l .1. ir 11.2.

punktuose nustatytas aplinkybes.
12. Maios vertes pirkimas atliekamas ir pirkimo proced[ros organizuojamos taip, kaip yra

numatyta istatyme.
13. Pirkimus inicijuoti gali Lop5elio-darZelio darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Pirkimo iniciatorius Lop5elio-darlelio direktoriui teikia Vie5ojo pirkimo uZduoti (2 priedas), kurioje
nurodo poreiki isigyti prekiq, paslaugq ar darbq. Teikiama parai5ka derinama su vyr. buhalteriu.

14. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lop5elio-darZelio direktoriaus isakymu patvirtintu
Komisijos darbo reglamentu. Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas. Komisijos sekretoriumi
skiriamas vienas i5 Komisijos nariq.

15. Komisijos nariais ar pirkimq organizatoriais gali b[ti skiriami tik nepriekaiStingos
reputacijos, ne5ali5ki asmenys, kurie turi pasira5yti ne5ali5kumo deklaracij4 ir konfidencialumo
pasiZadejim4.

16. LopSelis-darZelis bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisg nutraukti
pirkimo proceduras, jeigu atsirado aplinkybiq, kuriq nebuvo galima numatyti (perkamos prekOs,

paslaugos ar darbai tapo nereikalingi, nera leSq uZ jas apmoketi ir pan.).
17. Komisijos nariai, darbuotojai, Lop5elio-darZelio direktoriaus paskirti pirkimams vykdyti,

privalo pasira5yti konfidencialumo pasiZadejimq (3 priedas) ir ne5ali5kumo deklaracij4, patvirtint4
Viesqjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 23 d. isakymu Nr. lS-93, ir susipaZinti su

Eti5ko elgesio vie5uosiuose pirkimuose mokomqja priemone, patvirtinta Vie5qjq pirkimq tarnybos
direktoriaus 2010 m. rugsejo 7 d. fsakymu Nr. 15-135 ir paskelbta Vie5qjq pirkimq tarnybos
interneto svetainej e adresu www.vpt.lrv.lt.

III. SKYRIUS
PIRI(MAI APKLAUSOS BODU, JU VYKDYMO YPATUMAI

18. MaZos vertds pirkimai Perkandioje organizacijoje atliekami apklausos b[du.
19. Pirkimo organizatoriaus atliekama apklausa vykdoma ra5tu arba LodLiu, pra5ant pateikti

pasifllymus pagal Perkandio sios organizacij os nurodyus reikalavimus.
20. Tiekejq, kuriq pra5oma pateikti pasi0lymus, kai pirkimo sutarties verte didesne nei 3

tiikst. Eur turi bfiti ne maiiau kaip 3. Pirkimo organizatorius, atlikdamas maZos vertds pirkimus, gali
naudotis CVP IS sistema.



21. Apklausa laikoma ivykusia nepriklausomai nuo gautq pasiulymq skaidiaus.

22. Yykdarfi apklaus4 raStu, kreipiamasi i tiekejus ra5tu ar skelbimu, praSant pateikti

pasi[lymus pagal Perkandiosios organizacijos nurodltus reikalavimus.

23. Kiekviena Pirkimq orgarizatoriaus pirkimo procedDra patvirtinama toliau nurodomais

dokumentais:
23.1. jei atliekama apklausa LodLiu, vie54ji pirkim4 patvirtinantys dokumentaiyra sutartis ir

CVP IS paskelbta informacija apie j4, o jei sutartis sudaryta LodLiu - s4skaita faktUra arba kiti
buhalterines apskaitos dokumentai. Tais atvejais, kai Pirkimq organizatorius apklausia ZodZiu

daugiau kaip vien4 tiekej4 ir sudaroma sutartis raStu, Vie5qiq pirkimq istatymo 58 straipsnio 1

dalyje nurodytos informacijos pateikimo tiekejams patvirtinantys dokumentai saugomi VieSqiq

pirkimq dokumentq byloje, uZtikrinant tokiq dokumentq prieinilmumE, i5kilus tokiam poreikiui;- 
23.2. jei atliekama apklausa ra5tu, vie54ji pirkim4 patvirtinantys dokumentai yra

susiralinejimo informacija, sudarlta sutartis ir CVP IS paskelbta informacija apie j4, o jei sutartis

sudaryta LodLitt- s4skaita faktlra arba kiti buhalterines apskaitos dokumentai.

24.Perkandioji organizacija, visais atvejais, kviesdama pateikti pasifllymus, gali apklausti 1

tiekej4:
24.l.kaipirkimo sutarties vertd nevir5ija 3 tflkst.Eur.;
24.2. delto paties objekto, apie kuribuvo skelbta, nebuvo gauta pasitilymq;

243. del techniniq prieZasdiq, meninio klrinio sukurimo arba isigijimo ar del objektyviq

aplinkybiq, patentq, kitq intelektines nuosavybes teisiq ar kitq i5imtiniq teisiq apsaugos tik
k-onkretus tiekejas gali pateikti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nera

jokios kitos alternatyvos;
24.4. del ivyki,+, kuriq perkandioji organizacija negalejo i5 anksto numatyti, b[tina skubiai

isig),ti reikalingq prekiq, paslaugq ar darbq. Aplinkybes, kuriomis grindZiama ypatinga skuba,

negali priklausyti nuo perkandiosios organizacijos;
24.5. kai perkandioji organizacija pagal ankstesng sutarti i5 tam tikro tiekejo pirko prekiq

arba paslaugq ir nustate, kad i5 jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu poZi[riu derinant su jau

turimomis prekemis ar suteiktomis paslaugomis;
24.6. del aplinkybiq, kuriq nebuvo galima numatlti, paaiSkeja, kad reikia papildomq darbq

arba paslaugq, neira5ytq i sudary.t4 pirkimo. sutarti, tadiau be kuriq negalima uZbaigti sutarties

ivykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali bDti sudaroma tik su tuo tiekeju, su kuriuo buvo sudaryta

pradine pirkimo sutartis, o jos ir visq kitq papildomai sudarytq pirkimo sutardiq kaina neturi vir5yti

30 procentq pradines pirkimo sutarties kainos;- 
243. prenumeruojami laikra5diai, dienra5diai, periodiniai leidiniai ir L:urnalai, knygos ir kita

mokomoj i literatlra, buhalteriai, sandelio blankai ;

24.8. perkami avariniq tamybq dabai ir paslaugos;

24.9. perkami meno klriniai;
24.10. kai atsiskaitoma pagal patvirtintus tarifus ir ikainius Saltas vanduo, Siluma, elektra,

komunalines paslaugos ir pan.;

24.11. valstybiniq monopolijq tiekiamos prekes ir teikiamos paslaugos;

24.12. kai perkamos paslaugos susijusios su dalyvavimu renginiuose, konferencijose,

parodose ir pan.,
24.13. kai

paslaugos;

perkamos Perkandiosios organizacijos darbuotojq mokymo, kvalifikacijos

24.14. kai Zinoma, kad
paslaugas ar atlikti darbus;

yra maLiau tiekejq, kurie gali pateikti reikalingas prekes, suteikti

24.1 5 . perkamos prie5mokyklinukq, ikimokyklinukq ugdymui
24.16. perkama i5 socialiniq imoniq pagal {statymo 23 str. 1 d.

skirtos prekds, priemones;
straipsnio reikalavimq;

24.17. perkama keleivio transporto bilietai;
24.18. perkamos skelbimq spaudoje paslaugos;

24.19. kai perkamos prekds, darbai ar paslaugos pagal autorines sutartis ar verslo liudijimus;



24.20. kai yra galimybe nusipirkti prekes uL maZesng kainq (akcijos, nuolaidos,

i5pardavimai, specialls pasi[lymai).
25. Vyfdant upttuur4, isskyrus Apra5o 24 punkte nurodytais atvejais, b[tina apklausti ne

maLiaukaip 3 tiekejus, kurie vykdo su pirkimo objektu susijusi4 veikl4.

26. pirkimq dokumentai registruojami atitinkamame perkandiosios organizacrlos pirkimq

htmale (4 priedas) ir pildoma maZos vertds vykdomq pirkimq suvestine (5 priedas).

IV. SKYRIUS
pTRKIMAI vyKDoMr rS cENTRTNES pERKANirostos oRGANIZACTJOS ARBA

PER J4

2T.perkandioji organizacijagali isigyti prekes, paslaugas ir darbus i5 CPO arba per i4,kai
CpO kataloge siulomos piekes, pastaugos * d*bui atitinka perkandiosios organizacijos poreikius ir

perkandioji 
-organizacija 

negali jq atliktl efektyvesniu bfidu racionaliai naudodama tam skirtas lesas.^ 
2g. Atliekant pi.ti*,rr-i3/u. p.. CPO pirkimo dokumentai nerengiami, tiekejq apklausos

paiyma nepildoma.

V. SKYRIUS
PIRKIMU DOKUMENTAVIMAS IR ATASKAITU PATEIKIMAS

29. Kiekviena Pirkimq organizatoriaus pirkimo procedflra patvirtinama toliau nurodomais

dokumentais:
29.1. jeiatliekama apklausa LodZLt, viesqii pirkim4 patvirtinantys doklmentai yra sutartis ir

CVp IS paskelbta informacija apie jq, o jei sutartis sudaryta Lodliu - sqskaita faktura arba kiti

buhalterines apskaitos dokumentai. Tais atvejais, kai Pirkimq orgarrizatorius apklausia ZodZiu

daugiau kaip vien4 tiekej4 ir sudaroma sutartis ra5tu, Vie5qiq pirkimq istatymo 58 straipsnio 1

daly]e ,rr.oiyto, informaclos pateikimo tiekejams patvirtinantys dokumentai saugomi Vie5qfq

pirkimq dokumentq byloje, uZtikrinant tokiq dokumentq prieinamum4, i5kilus tokiam poreikiui;
' 

29.2. jei utfie6-u apklausa ra5tu, viesqii pirkim4 patvirtinantys dokumentai yra

susiraSinejirrro info.r.racija, sudaryta sutartis ir CVP IS paskelbta informacija apie j4, o jei sutartis

sudaryta iodZiu- s4skaita faktUra arba kiti buhalterines apskaitos dokumentai.

30. Kai pirlim4 atlieka pirkimo organizatorius, pildoma tiekejq apklausos paLyma (6

priedas)- 
3l.pirkimo procedury ataskaita, pirkimq ataskaita, ivykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties

(preliminariosios sutarties) aiaskaita rengiamos ir elektroninemis priemon€mis pateikiamos pagal

Vi.S,Iir+ pirkimq tarnybos direktoriaus patvirtintas formas ir reikalavimus. Sios ataskaitos, isskyrus

konfidenciali4 informacij 4, skelbiamos CVP IS.

32. Visos ataskaiios rengiamos vadovaujantis Vie5qfq pirkimq istatymo 96 straipsnio

nuostatomis ir pagal Viesqjq pi.ti-q tarnybos direktoriaus patvirtintas tipines formas bei

reikalavimus.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Laimejusiq pirkimo dalyviq pasifllymai, sudarytos pirkimo sutartys ir jq pakeitimai,

skelbiami CVP IS.
34. perkandioji organizacija, Komisija, jos nariai ir kiti asmenys, nepaZeisdami Lietuvos

Respublikos istatymq reikalavimq, ypad del sudarytq sutardiq skelbimo ir informacijos, susijusios

,r, jo, teikimu iurdidutu-s ir daiyviams, negali tretiesiems asmenims atskleisti Perkandiajai

organizaci.lai pateiktos tiekejo informacijos, kurios konfidencialum4 nurode tiekejas.

35. Visi su pirkimq-organizavimu, vykdymu ir vidaus kontrole susijg dokumentai saugomi

kartu su pirkimq procedury dolumentais Vie5qjq pirkimq istatymo 97 straipsnyje nustatyta tvarka.



(data)

Kalvarija

ASMUO, ATSAKINGAS UZ PARAISTOS-UZOUOTIES PILDYM.4

(P ir kim o ini ci at ori aus, p ar eigo s) (Paraias)

PARAISKA - UZDUOTIS PIRKIMUI SUDERINTA:

Kalvarij o s vaikq I op 5 e I io - dar Lelio,,Lilv itis"
Viesqjq pirkimq organizavimo tvarkos apra5o

2 priedas

LeidZiu atlikti pirkim4

(Vardas, pavarde)

(Direktore)
(paraSas)
(data)

(Supaprastinto vie5ojo pirkimo parai5kos forma)

VIESOJO PIRKIMO UZNUOTTS

1. Parai5ka pildantis darbuotoias:
2. Pirkimo obiekto pavadinimas:
3. Pirkimo pagrindimas:
4. Pirkimo objekto trumpas apra5ymas:

*BYPiLkodas:
6. Reikalingas kiekis ir apimtys, atsiivelgiant i visq pirkimo sutarties trukmg su galimais
pratgsimais:

7. Maksimali planuoiamos sudarvti sutarties vert6:
8. Numatoma nirkimo sutarties trukm6, atsiZvelgiant i visus galimus pratgsimus:

9. Prekiu pristatymo, paslauqu suteikimo ar darbq atlikimo terminai:
10. Kitos reikalineos pirkimo sutarties salygos:
11. Siiiloma tiek6ius pasiulymus vertinti:
12. Planuoiama pirkimo pradiia:
13. Ar pirkimas rykdomas CVP IS priemon6mis:
14. Ar nirkimas wkdomas i5 CPO:
15. Ar nirkimas planuotas:

16. Finansavimo Saltinis:
17. Pridedama:

(Vyr. buhaltere) (Paraias) (Vardas, pavarde)



Kalvarij o s vaikq I op 5e I io - dar Zelio,,Zilv itis"
Vie5qiq pirkimq organizavimo tvarkos apra5o

3 priedas

KALVART JO S VAIKU L Op s E LI O-DARZE LtO,,r,LLVITI S "

(komisijos nario, eksperto, stebetojo, darbuotojo, perkandiosios organizacijos vadovo paskirto atlikti pirkimq vardas ir
pavarde)

KONFIDENCIALUMO PASIZADEJIMAS
Nr.

Vilnius

Budamas
(komisijos nariu, ekspertu, stebetoju, pirkimo iniciatoriumi, pirkimo organizatoriumi)

1. pasiZadu:
1.1. saugoti ir tik istatymq bei kitq teises aktq nustatytais tikslais ir tvarka naudoti

konfidenciali4 inform acij q;

1.2. man patiketus dokumentus, kuriuose pateikiama konfidenciali informacija, saugoti tokiu
b[du, kad tretieji asmenys neturetq galimybes su jais susipaZinti ar pasinaudoti;

1.3. neatskleisti tiekejams konfidencialios informacijos, esandios tiekejo pasiulyme, jei jos
atskleidimas prie5tarauja teises aktams, kenkia visuomenes interesams, teisetiems tiekejo ar
perkandiosios organizacijos komerciniams interesams ar trukdo uZtikrinti spiningq konkurencij4.

2. Man Linoma, kad su pirkimu susijusi4 informacij4, kuri4 Vie5qjq pirkimq istatymas ir jo
igyvendinamieji teises aktai numato teikti pirkimo procedlrose dalyvaujandioms arba
nedalyvaujandioms Salims, galesiu teikti tik ipareigotas Komisijos ar Lietuvos vyriausiojo
archyvaro. Konfidenciali4 informacij4 galesiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos lstatymq
nustatytais atvejais.

3. Man i5ai5kinta, kad konfidencialiE informacijq sudaro:
3.1. informacija, kurios konfidencialum{ nurode 5i4 informacij4 pateikusioji Salis ir kurios

atskleidimas nera privalomas pagal Lietuvos Respublikos teises aktus;
3.2. visa su pirkimo dokumentq rengimu ar pirkimo proced[rq vykdymu susijusi informacija ir

dokumentai, kuriuos Vie5qjq pirkimq istatymas ir kiti jo igyvendinamieji teises aktai nenumato
teikti pirkimo procedlro se dallvauj andioms arba nedalyvauj andioms Salims ;

3.3. kita informacija, jeigu jos atskleidimas prie5tarauja istatymams, daro nuostoliq teisetiems
Saliq komerciniams interesams arba trukdo uZtikrinti s4zining4 konkurencij4.

4. Esu ispetas, kad, paZeidgs 5i pasiZadejimq, turesiu atlyginti Lietuvos vyriausiojo archyvaro
tarnybai ir tiekejams padarytus nuostolius.

(Para5as) (Vardas ir pavarde)



Kalvarijos vaikq lopSelio-darZelio,,Zilvitis"
Vie5qjq pirkimq organizavimo tvarkos
6 priedas

TIEKEJU APKLAUSOS PAZYMA

taipPirkimas vykdomas CVP IS priemonemis:

Vykdomas skelbiamas pirkimas:

Vykdytas neskelbiamas pirkimas :

Tiekejai apklausti: LodLiu

201 m. d. Nr.
Kalvarija

Pirkimo obj ekto pavadinimas :

Pirkimo bldas ir io pasirinkimo pagrindas:

Pirkimo objekto apra5ymas (pagrindiniai kiekybiniai ir kokybiniai reikalavimai):

BVPZ kodas:
Pasi[lymu vertinimo kriteriius: maZiausia kaina

tr
tr
tr

fl n"tr
Skelbimo paskel l-l

t-l
bimo data:

Kvietimo iSsiuntimo data:

ra5tu tr

Adresas, interneto svetainds, el. paSto

fakso numeris ir kt.

Tiekejo pavadinimas
Pasiiilymo ar sqskaitos verte

Tinkamiausias pripaZintas tiekGjas:

Jeigu ivertinti maZiau nei 3 tiekejq si[lymai, to prieZastys:

Parenge (pirkimq organizatorius, komisijos primininkas):


