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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Panevėžio apygardos probacijos tarnybos (toliau – Tarnyba) supaprastintų viešųjų 

pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Tarnybos vykdomų prekių, paslaugų ir darbų 

mažos vertės viešųjų  pirkimų (toliau – pirkimai) būdus ir jų procedūrų atlikimo tvarką. 

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu 

(toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir kitais teisės aktais. 

3. Atlikdama pirkimus Tarnyba vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu, Taisyklėmis ir 

kitais teisės aktais. Jei šiose Taisyklėse nurodyti teisės aktai pasikeičia, vadovaujamasi aktualiomis 

teisės aktų redakcijomis. Jei kai kurios šių Taisyklių nuostatos tampa neaktualios ar susidaro 

koalizija, vadovaujamasi aukštesnią galią turinčiais teisės aktais. 

4. Pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio 

pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. 

5. Pirkimo pradžią ir pabaigą reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnis.  

6. Tarnyba, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo 

procedūras  jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.  

7. Šios taisyklės yra viešas dokumentas, kuris yra skelbiamas  Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje ir Tarnybos interneto svetainėje. 

8. Taisyklėse naudojamos sąvokos: 

8.1. mažos vertės pirkimai – Tarnybos atliekami supaprastinti pirkimai, kai yra bent viena 

iš šių sąlygų: 

            8.1.1. prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 58 tūkst. eurų (be pridėtinės vertės 

mokesčio), o darbų – mažesnė kaip 145 tūkst. eurų (be pridėtinės vertės mokesčio); 

            8.1.2. perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai yra suskirstyti į atskiras dalis, 

kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį ir kuri yra ne didesnė kaip 10 procentų 

bendros visų pirkimo dalių vertės perkant panašias prekes ir paslaugas ir ne didesnė kaip 1,5 

procento bendros visų pirkimo dalių vertės perkant darbus; 
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8.2. apklausa raštu – mažos vertės pirkimo būdas, kai Tarnyba raštu ar skelbimu kviečia 

tiekėjus (-ą) pateikti pasiūlymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš pirkimą laimėjusio tiekėjo; 

8.3. apklausa žodžiu – mažos vertės pirkimo būdas, kai numatoma pirkimo sutarties vertė 

neviršija 3 000 eurų be PVM ir Tarnyba žodžiu kviečia tiekėjus (-ą) pateikti pasiūlymus ir perka 

prekes, paslaugas ar darbus iš pirkimą laimėjusio tiekėjo; 

8.4. kvalifikacijos patikrinimas – procedūra, kurios metu tikrinama, ar tiekėjai atitinka 

pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus; 

8.5. supaprastintas atviras konkursas – supaprastinto pirkimo būdas, kai kiekvienas 

suinteresuotas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą. 

8.6. numatomo pirkimo vertė (toliau – pirkimo vertė) – Tarnybos numatomų sudaryti 

pirkimo sutarčių vertė, skaičiuojama imant visą mokėtiną sumą be pridėtinės vertės mokesčio, 

įskaitant visas sutarties pasirinkimo ir pratęsimo galimybes. Pirkimo vertė skaičiuojama pirkimo 

pradžiai, atsižvelgiant į visas to paties tipo prekių ar paslaugų arba tam pačiam objektui skirtas 

darbų pirkimo sutarčių vertes; 

8.7. pirkimų organizatorius – Tarnybos direktoraus įsakymu paskirtas darbuotojas, 

pareigūnas ar karjeros valstybės tarnautojas, kuris Tarnybos taisyklėse nustatyta tvarka organizuoja 

ir atlieka mažos vertės viešuosius pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešojo 

pirkimo komisija. 

8.8. pirkimo komisija – Tarnybos direktoriaus įsakymu iš ne mažiau kaip 5 asmenų 

sudaryta komisija, kuri Tarnybos nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka pirkimus. 

8.9. Pirkimo iniciatorius – Tarnybos darbuotojai, suderinę su savo tiesioginiu vadovu, 

Buhalterijos ir Administracijos reikalų skyriaus vadovais, pateikiantys paraišką įstaigos vadovui 

nupirkti reikalingas prekes, paslaugas arba darbus. 

9. Kitos Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos yra apibrėžtos Viešųjų pirkimų 

įstatyme. 

II. PIRKIMŲ PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS 

 

10. Tarnyba rengia ir tvirtina planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais 

viešųjų pirkimų planą (toliau – pirkimų planas) ir skelbia iki einamųjų metų kovo 1 d., o jo 

patikslinimus nedelsiant, savo svetainėje. Skelbti CVP IS suvestinę apie mažos vertės planuojamus 

pirkimus nereikia.  

11. Viešųjų pirkimų plane nurodytus pirkimus vykdo perkančiosios organizacijos vadovo 

įsakymu paskirtas Pirkimų organizatorius arba Komisija. Jei Tarnyba pirkimams organizuoti ir 

jiems atlikti įgalioja kitą perkančiąją organizaciją, šiuos veiksmus atlieka įgaliotoji organizacija. 

Mažos vertės pirkimus vykdo Komisija, kai: 

11.1. prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė viršija 15 000 eurų (be PVM); 

11.2. darbų pirkimo sutarties vertė viršija 20 000 eurų (be PVM).   
12. Pirkimų iniciatorius pateikia perkančiosios organizacijos vadovui paraišką (priedas 

Nr.1) viešajam pirkimui atlikti. Paraiška gali būti daugkartinė (numatyta 12 mėn.), jeigu 

planuojamos pirkti tos pačios specifikacijos prekės, neviršijant numatytos pirkimų sumos. Įstaigos 

vadovas gavęs pirkimų iniciatoriaus paraišką priima sprendimą dėl viešojo pirkimo organizavimo. 

13. Pirkimų organizatoriumi bei Komisijos nariu skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos 

asmuo. Pirkimų organizatorius bei Komisijos narys savo funkcijas pradeda vykdyti tik po to, kai 

pasirašo nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. 

14. Tarnyba gali vykdyti pirkimus per centrinę perkančiąją organizaciją arba iš jos.  

15. Tarnyba prieš pradedant vykdyti prekių ar paslaugų viešuosius pirkimus, kurių vertė 

didesnė kaip 12 000 EUR su PVM ir darbų viešuosius pirkimus, kurių vertė didesnė kaip 18 000 

EUR su PVM privalo pateikti Kalejimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos (toliau - KD prie TM) prašymą leisti atlikti viešąjį pirkimą pagal patvirtintą formą KD 

prie TM direktoriaus 20l6-10-21 įsakymu Nr.V-409. Pasibaigus pirkimui per 10 darbo dienų KD 

prie TM pateikti pažymą apie atliktą mažos vertės pirkimą pagal KD prie TM 2016-10-21 isakymu 
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Nr. V-409 patvirtintą viešojo pirkimo procedūrų ataskaitos tipinės At-l formos kopiją, kai pirkimas 

buvo atliktas atviro, supaprastinto atviro konkurso btdu ar kitais atvejais.  

 

III. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PASKELBIMAS 

 

16. Tarnyba Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnyje nustatyta tvarka privalo paskelbti 

apie kiekvieną pirkimą, išskyrus Taisyklių 16 punkte nustatytus atvejus.  

17. Neskelbiant apie pirkimą gali būti perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kai : 

17.1. atliekami mažos vertės pirkimai  esant bent vienai iš šių sąlygų: 

16.1.1. būtina skubiai įsigyti prekių, paslaugų ar darbų; 

16.1.2. perkant apklausos būdu sudaromos prekių, paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 

30 000 eurų be PVM, o darbų 50 000 eurų be PVM; 

16.1.3. esant kitoms, objektyviai pateisinamoms aplinkybėms, dėl kurių netikslinga 

paskelbti apie pirkimą, pavyzdžiui, paskelbimas apie pirkimą reikalautų neproporcingai didelių 

Pirkimo organizatoriaus ar Komisijos pastangų, laiko ir (ar) lėšų sąnaudų; 

17.2. Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 2 d. nustatytais atvejais. 

 

IV. PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS, PAAIŠKINIMAI, TEIKIMAS 

 

18. Tarnyba, vykdydama pirkimus, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 85 

straipsniu 1-ąja dalimi, pirkimo dokumentuose gali pateikti ne visą informaciją, nurodytą Viešųjų 

pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 9, 23 punktuose, 3 ir 5 dalyse bei kitą informaciją, 

reikalingą tinkamam pirkimo atlikimui ir pasiūlymų pateikimui. 

19. Mažos vertės pirkimų atveju pirkimo dokumentuose gali būti pateikiama tik Tarnybos 

manymu reikalingiausia informacija, kuri reikalinga tinkamam pirkimo atlikimui – pirkimo 

objektas, pagrindinės pirkimo sutarties vykdymo sąlygos, pasiūlymo pateikimo reikalavimai, 

vertinimo kriterijus ar kita reikalinga informacija. 

20. Pirkimo dokumentai nerengiami, kai apklausa vykdoma žodžiu. 

21. Pirkimo dokumentai rengiami lietuvių kalba. Papildomi pirkimo dokumentai gali būti 

rengiami ir kitomis kalbomis. 

22. Pirkimo dokumentai tiekėjams turi būti teikiami nuo skelbimo apie pirkimą 

paskelbimo ar kvietimo išsiuntimo tiekėjams dienos iki pasiūlymo pateikimo termino, nustatyto 

pirkimo dokumentuose, pabaigos. Pirkimo dokumentai pateikiami to paprašiusiam tiekėjui 

nedelsiant, gavus prašymą. Kai pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS, papildomai jie gali būti 

neteikiami. 

23. Tiekėjas gali paprašyti, kad Tarnyba paaiškintų pirkimo dokumentus. Tarnyba atsako į 

kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu prašymas gautas ne vėliau 

kaip prieš 4 darbo dienas (jeigu pasiūlymų pateikimo terminas yra trumpesnis kaip 4 darbo dienos – 

ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tarnyba į gautą 

prašymą atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Atsakymas turi būti 

teikiamas taip, kad tiekėjas jį gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos. Tarnyba, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems 

tiekėjams, kuriems ji pateikė pirkimo dokumentus, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą pateikti 

paaiškinimą. 

24. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Tarnyba savo iniciatyva gali paaiškinti 

(patikslinti) pirkimo dokumentus, tikslinant ir paskelbtą informaciją. Paaiškinimai turi būti pateikti 

likus ne mažiau nei 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

25. Jeigu pirkimo dokumentus paaiškinusi (patikslinusi) Tarnyba jų negali pateikti 

Taisyklėse nustatytais terminais arba paaiškinus (patikslinus) pirkimo dokumentus (pvz., sutarties 

vykdymo terminus ar kita), ji privalo pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Šis terminas 

nukeliamas protingumo kriterijų atitinkančiam laikui, atsižvelgiant į pasiūlymo parengimo 
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sudėtingumą, informacijos apimtis ir kt., per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų 

atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ir tinkamai parengti pasiūlymus. 

26. Jeigu pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS, ten pat skelbiama apie pirkimo 

dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), ir prireikus pratęsiamas pasiūlymų pateikimo terminas. 

Jeigu pirkimo dokumentai neskelbiami CVP IS, pranešimai apie pirkimo dokumentų paaiškinimus 

(patikslinimus) ir prireikus termino pratęsimą išsiunčiami visiems tiekėjams, kuriems buvo pateikti 

pirkimo dokumentai. 

 

V. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

27. Atliekant pirkimus, techninė specifikacija rengiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų 

įstatymo 25 straipsnio nuostatomis. Tarnyba, atlikdama mažos vertės pirkimus, gali nesivadovauti 

Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnyje nustatytais reikalavimais, tačiau bet kuriuo atveju ji turi 

užtikrinti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nurodytų principų laikymąsi. 

 

VI. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS PATIKRINIMAS 

 

28. Tarnyba tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus nustato vadovaudamasi Viešųjų pirkimų 

įstatymo 32-38 straipsnių nuostatomis ir atsižvelgdama į Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines 

rekomendacijas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu 

Nr. 1S-100. 

29. Tiekėjų kvalifikacijos nebūtina tikrinti, jei pirkimas vykdomas neskelbiant apie 

pirkimą Taisyklių 16 punkte numatytais atvejais. 

 

VII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR PALYGINIMAS 

 

30. Pasiūlymai turi būti priimami laikantis pirkimo dokumentuose nustatytos tvarkos, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatomis. 

31. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus 

pateikusiems tiekėjams ar jų atstovams. Tikrinama, ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose 

nustatytus reikalavimus. 

32. Pasiūlymai vertinami remiantis vienu iš šių kriterijų: 

32.1. ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, kai pirkimo sutartis sudaroma su dalyviu, 

pateikusiu perkančiajai organizacijai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal pirkimo 

dokumentuose nustatytus kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, – paprastai kokybės, kainos, 

techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, efektyvumo, 

garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo 

laiko; 

32.2. mažiausios kainos. 

33. Tarnyba, norėdama priimti sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, turi pagal pirkimo 

dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką nedelsdama įvertinti pateiktus dalyvių 

pasiūlymus, nustatyti pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas 

tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas dalyvis) ir laimėjusį pasiūlymą. Pasiūlymų eilė 

nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo arba kainų didėjimo tvarka. Tais atvejais, kai 

taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus ir kelių dalyvių pasiūlymų 

ekonominis naudingumas yra vienodas arba kai pasiūlymų vertinimo kriterijus yra pasiūlyta 

mažiausia kaina ir keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant pasiūlymų eilę 

pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. Prekės, paslaugos ar 

darbai perkami iš to tiekėjo, kuris pateikė ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą arba pasiūlė 

mažiausią kainą. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą 

pateikia tik vienas tiekėjas, jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu jis atitinka dokumentuose 

nustatytus reikalavimus. 
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VIII. PIRKIMO SUTARTIS 

 

34. Tarnyba pasirašyti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas 

laimėjusiu. Pirkimo sutarties sudarymo ir jos turinio reikalavimus nustato Viešųjų pirkimų įstatymo 

18 straipsnis. 

35. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė pirkimo 

sutarties sudarymo atidėjimo terminas (toliau – atidėjimo terminas). Atidėjimo terminas gali būti 

netaikomas, kai: 

35.1. vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis ir nėra 

kitų suinteresuotų kandidatų; 

35.2. kai pirkimo sutartis sudaroma atliekant mažos vertės pirkimą. 

36. Pirkimo sutartis sudaroma raštu, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis gali būti 

sudaroma žodžiu. Kai pirkimo sutartis sudaroma raštu turi būti nustatyta: 

36.1. pirkimo sutarties šalių teisės ir pareigos; 

36.2. perkamos prekės paslaugos ir darbai, jeigu įmanoma – tikslūs jų kiekiai; 

36.3. kaina arba kainodaros taisyklės, nustatytos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

arba jos įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką; 

36.4. atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka; 

36.5. prievolių įvykdymo terminai; 

36.6. prievolių įvykdymo užtikrinimas 

36.7. ginčų sprendimo tvarka; 

36.8. pirkimo sutarties nutraukimo tvarka; 

36.9. pirkimo sutarties galiojimas; 

36.10. subrangovai, subtiekėjai ar suteikėjai, jeigu vykdant sutartį jie pasitelkiami, ir jų 

keitimo tvarka. 

37. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai prekių ar paslaugų pirkimo sutarties 

vertė yra mažesnė kaip 3 000 eurų be PVM. 

38. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, 

išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme 

nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų 

pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus 

supaprastintą pirkimą sudarytos pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 eurų be PVM arba 

kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą. Tarnyba, norėdama keisti pirkimo 

sąlygas atsižvelgia į Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijas, 

patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. IS-43. 

 

IX. SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ BŪDAI 

 

39. Tarnyba pirkimus gali atlikti šiais ir kitais Viešųjų pirkimų įstatyme numatytais 

būdais: 

39.1. apklausos: 

39.1.1. apklausos raštu; 

39.1.2. apklausos žodžiu. 

39.2. supaprastinto atviro konkurso 

40. Tarnyba, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 15 straipsniu, gali vykdyti 

pirkimus naudojantis VšĮ CPO LT, atliekančios centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, 

elektroniniu katalogu CPO.LTTM (toliau – elektroninis katalogas), kai elektroniniame kataloge 

siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka Tarnybos poreikius. 

 

X. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ APKLAUSA 
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41. Mažos vertės pirkimų apklausa atliekama raštu, CVP IS priemonėmis arba žodžiu. 

Tame pačiame pirkime tiekėjai apklausiami ta pačia forma. 

42. Apklausos būdu pirkimas gali būti atliekamas, kai pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir 

Taisyklėse nustatytas sąlygas 16 punkte apie supaprastintus pirkimus neprivaloma skelbti. 

43. Mažos vertės pirkimų apklausa raštu arba CVP IS priemonėmis gali būti atliekama 

visais Taisyklių 16 punkte numatytais atvejais. Apklausa žodžiu – jei numatoma sutarties vertė 

neviršija 3 000 eurų be PVM. 

44. Mažos vertės pirkimų apklausa, kai pirkimą atlieka pirkimų organizatorius ar 

Komisija, atliekama šiais etapais: 

44.1. atliekama tiekėjų apklausa; 

44.2. nustatoma pasiūlymų eilė ir laimėjęs pasiūlymas, priimamas sprendimas sudaryti 

pirkimo sutartį (neprivalu iki 3 000 eurų be PVM). 

44.3. suinteresuotiems dalyviams nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 dienas) pranešama apie 

priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį. 

44.4. sudaroma pirkimo sutartis.  

 

XI. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ APKLAUSA RAŠTU 

 

45. Apklausa raštu, neskelbiant viešai ir apklausiant vieną tiekėją, gali būti vykdoma esant 

bent vienai iš šių sąlygų: 

45.1. pirkimo sutarties vertei neviršijant 3 000 eurų be PVM; 

45.2. pirkimas, apie kurį buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų; 

45.3. dėl įvykių, kurių Tarnyba negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų 

prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo 

Tarnybos; 

45.4. dėl techninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių, patentų, kitų intelektinės 

nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas 

prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos; 

45.5. kai Tarnyba pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš tam tikro tiekėjo pirko prekių arba 

paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau 

turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš 

esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio 

nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes Tarnybai įsigijus skirtingų techninių 

charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis 

ar patirtų didelių nuostolių. Jeigu papildomai perkamų prekių ar paslaugų kaina viršija 30 procentų 

ankstesnės pirkimų kainos, turi būti atliekama ekspertizė dėl papildomai perkamų prekių ar 

paslaugų techninių charakteristikų suderinamumo; 

45.6. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų ar 

restruktūrizuojamų ūkio subjektų; 

45.7. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų 

(informacinėmis) bazėmis; 

45.8. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos 

Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos; 

45.9. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų 

arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti pirkimo 

sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo 

sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina 

neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos; 

46. Taisyklių 44 punkte nenumatytais atvejais ir pirkimo sutarties vertei viršijant 3 000 

eurų be PVM, privaloma vykdyti apklausą raštu, neskelbiant viešai, apklausiant ne mažiau nei tris 

tiekėjus.  
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47. Vykdant apklausą raštu, kreipiamasi į tiekėjus ar tiekėją raštu ar skelbimu, prašant 

pateikti pasiūlymus pagal Tarnybos nurodytus reikalavimus. 

48. Apklausos raštu metu gali būti deramasi dėl pasiūlymo sąlygų. Jei apklausos raštu 

metu yra deramasi, derybų metu turi būti laikomasi šių reikalavimų: 

48.1. Tretiesiems asmenims Tarnyba negali atskleisti jokios iš tiekėjo gautos informacijos 

be jo sutikimo, taip pat tiekėjas negali būti informuojamas apie susitarimus, pasiektus su kitais 

tiekėjais; 

48.2. Visiems dalyviams turi būti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos 

galimybės ir pateikiama vienoda informacija; teikdama informaciją Tarnyba neturi diskriminuoti 

vienų tiekėjų kitų naudai; 

48.3. Tiekėjai kviečiami derėtis pagal pasiūlymų pateikimo eiliškumą (pirmas kviečiamas 

anksčiausiai pasiūlymą pateikęs tiekėjas); 

48.4. Derybų eiga turi būti įforminta raštu. Derybų protokolą pasirašo derybose dalyvavęs 

pirkimo organizatorius ar Komisija ir dalyvio, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei derybos 

vykdomos laiškais ar elektroniniais laiškais, derybų eigos protokolas surašomas tais atvejais, kai 

derybų laiškai siunčiami nepasirašyti elektroniniu parašu. Protokole išdėstoma derybų eiga ir 

derybų metu pasiekti susitarimai. 

49. Tarnyba, pirkdama apklausos raštu būdu, pirkimo dokumentuose pateikia Taisyklių 18 

punkte numatytą informaciją. 

50. Raštu pasiūlymus gali būti prašoma pateikti paštu, faksu, elektroniniu paštu, CVP IS 

priemonėmis. Tarnyba gali nereikalauti, kad pasiūlymas būtų pasirašytas (elektroninis pasiūlymas 

būtų pateiktas su saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus), užkoduotas 

(užšifruotas). 

51. Vykdant apklausą raštu apie ją viešai neskelbiant, pasiūlymų dalyvauti pirkime 

pateikimo terminas turi būti proporcingas pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos 

reikalavimams ir protingas, kad rūpestingas ir atidus tiekėjas galėtų išnagrinėti pirkimo dokumentus 

bei parengti ir pateikti pasiūlymą bet negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo kvietimo 

pateikti pasiūlymą išsiuntimo dienos. 

 

XII. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ APKLAUSA ŽODŽIU 

 

52. Kada numatoma pirkimo vertė neviršija 3000 eurų be PVM, apklausa žodžiu gali būti 

vykdoma apklausiant tik vieną tiekėją.  

53. Apklausti vieną tiekėją, vykdant apklausą žodžiu, galima ir tuo atveju, kai dėl įvykių, 

kurių Tarnyba negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar 

darbų ir pirkimo sutarties vertė neviršija 3 000 eurų be PVM. 

54. Vykdant pirkimą apklausos žodžiu būdu, kreipiamasi į tiekėjus ar tiekėją žodžiu 

(asmeniškai, telefonu, el.paštu, kai nesinaudojama elektroniniu parašu) prašant pateikti pasiūlymus 

pagal Tarnybos nurodytus reikalavimus arba kainas apžiūrint internete, vizualinės apžiūros metodu 

apsilankant tiekėjų pardavimo vietose.  

55. Vykdant apklausą žodžiu, tiekėjai gali, bet neprivalo pasiūlymus pateikti raštu. 

56. Apklausos rezultatai fiksuojami Tiekėjų apklausos pažymoje (Priedas Nr. 2). Tiekėjų 

apklausos pažyma nepildoma įsigyjant prekes ar paslaugas jų pardavimo vietoje ir kreipiantis į 

vieną tiekėją. 

57. Vykdant apklausą žodžiu turi būti laikomasi šių reikalavimų: 

57.1. tretiesiems asmenims Tarnyba negali atskleisti jokios iš tiekėjo gautos informacijos be 

jo sutikimo, taip pat tiekėjas negali būti informuojamas apie susitarimus, pasiektus su kitais 

tiekėjais; 

57.2. visiems dalyviams turi būti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos 

galimybės ir pateikiama vienoda informacija. Teikdama informaciją Tarnyba neturi diskriminuoti 

vienų tiekėjų kitų naudai. 
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XIII. SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS 

 

58. Tarnyba supaprastintą atvirą konkursą vykdo etapais: Viešųjų pirkimų įstatymo ir 

Taisyklėse nustatyta tvarka skelbia apie pirkimą ir, vadovaudamasi pirkimo dokumentuose 

nustatytomis sąlygomis, nagrinėja, vertina ir palygina tiekėjų pateiktus pasiūlymus. 

59. Supaprastintame atvirame konkurse derybos tarp Tarnybos ir tiekėjų draudžiamos. 

60. Vykdant supaprastintą atvirą konkursą, dalyvių skaičius neribojamas. 

61. Tarnybos nustatytas pasiūlymų pateikimo terminas turi būti proporcingas pirkimo 

objektui ir protingas, kad rūpestingas ir atidus tiekėjas galėtų išnagrinėti pirkimo dokumentus ir 

parengti bei pateikti pasiūlymą. Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip: 

61.1. 7 darbo dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje, kai vykdomas prekių ar paslaugų pirkimas; 

61.2. 10 darbo dienų nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo CVP IS, kai vykdomas darbų 

pirkimas. 

 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

62. Pirkimo organizatorius ar Komisija, vykdydami pirkimus, užtikrina, kad jų priimtų 

sprendimų atitiktis Viešųjų pirkimų įstatymo ir Taisyklių reikalavimams yra pagrįsta dokumentais. 

Pirkimo organizatoriaus sprendimai įforminami Tiekėjų apklausos pažyma, išskyrus Taisyklių 56 

punkte nustatytą atvejį. Kai pirkimą vykdo Komisija – jos sprendimai surašomi protokole. 

63. Visus vykdomus pirkimus Pirkimo organizatorius ar Komisija žymi Viešųjų pirkimų 

žurnale. 

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

alternatyvių sankcijų taikymas, Europos Bendrijos teisės pažeidimų nagrinėjimas atliekamas 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriaus nuostatomis. 

65. Pasikeitus Taisyklėse nurodytų norminių teisės aktų ir (ar) rekomendacinio pobūdžio 

dokumentų nuostatoms, norminiams teisės aktams ir (ar) rekomendacinio pobūdžio dokumentams 

netekus galios arba įsigaliojus naujiems norminiams teisės aktams ir (ar) rekomendacinio pobūdžio 

dokumentams, kurie kitaip reguliuoja ir (ar) rekomenduoja Taisyklėse aptariamus aspektus, 

Taisyklėmis vadovaujamasi tiek, kiek jos neprieštarauja norminiams teisės aktams, kartu 

atsižvelgiant į pasikeitusį, norminiuose teisės aktuose įtvirtintą teisinį reguliavimą ir (ar) 

pasikeitusias rekomendacinio pobūdžio dokumentų nuostatas. 

 

____________________ 

_______________________________ 
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Panevėžio apygardos probacijos tarnybos   

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 

1 priedas 

 

                                    PANEVĖŽIO APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA 

 

(įstaigos struktūrinio padalinio pavadinimas) 

 

  Panevėžio apygardos probacijos tarnybos 

  Direktoriui        

 

PIRKIMO PARAIŠKA  

 

201 -     -          Nr.  

Panevėžys 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Aprašymas 

1. Pirkimo objekto pavadinimas   

2. Pirkimo vykdymo pagrindas:  

1. Patvirtintas pirkimų planas (plano punktas). 

2. Nuo perkančiosios organizacijos 

nepriklausančios aplinkybės, kuriomis grindžiama 

ypatinga skuba. 

3. Kita (argumentacija pirkimo vykdymo 

būtinumui). 

 

3. Reikalingas kiekis ar apimtys, atsižvelgiant į visą 

pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais. 

 

4. Maksimali planuojamos sudaryti sutarties vertė 

EUR (su PVM). 

(planuojama maksimali perkamo objekto vertė) 

 

5. BVPŽ kodas / Prekių, Paslaugų ar Darbų  

kategorija. 

 

6. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai  

(būtina nurodyti, jei yra specialūs kvalifikaciniai 

reikalavimai galimam tiekėjui). 

 

7. Informacija, reikalinga identifikuoti pirkimo 

objektą, t. y. pirkimo objekto aprašymas, galutinė 

techninė specifikacija, pirkimo objekto 

charakteristikos, planai, brėžiniai, projektai.  

 

8. Ar buvo atliktas rinkos tyrimas 

(Taip/Ne) 

 

9. Sutarties projektas, sutarties trukmė su galimais 

pratęsimais kita, kas reikalinga organizuoti 

pirkimo procedūras 
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10. Pasiūlymų vertinimo kriterijus. 

(pagal kokį kriterijų turėtų būti atliekamas 

vertinimas: mažiausios kainos ar ekonominio 

naudingumo, jei ekonominio. naudingumo, tai 

kokie siūlomi vertinimo kriterijai, jų parametrai ir 

kaip turėtų pasiskirstyti balai) 

 

11. Informacija ar taikytini aplinkos apsaugos 

kriterijai. 

 

12. Informacija ar taikytini energijos vartojimo 

efektyvumo reikalavimai. 

 

13. Pateikiamas pagrindimas, kodėl atsisakoma pirkti 

per CPO jų kataloge nurodytas prekes. 

 

14. Jei paraiška paduodama dėl pirkimo, apie kurį 

nebus paskelbta, siūlomų kviesti tiekėjų sąrašas. 

 

15. Pateikiamas pagrindimas, kodėl atsisakoma pirkti 

iš VPĮ 91 str. 1 dalyje nurodytų įstaigų ir įmonių. 

 

16. Planuojama pirkimo pradžia: 

(nurodyti datą arba mėnesį) 

 

17. Kita būtina papildoma informacija.  

              Pastaba. Paraišką pildo pirkimą inicijuojantys asmenys. 

 

Pirkimo iniciatorius (pareigos)                 _________________                                          Vardas, Pavardė 

 

 

  Buhalterijos vyriausioji buhalterė 
_______________________________ 

(parašas) 

_________ __________________ 

(vardas ir pavardė) 

 

Administracijos reikalų skyriaus 

viršininkas  

______________________________ 

(parašas) 

_________ __________________ 

(vardas ir pavardė) 

 

Pirkimo iniciatoriaus tiesioginis vadovas  

_______________________________ 

(parašas) 

__________ __________________ 

(vardas ir pavardė) 
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Panevėžio apygardos probacijos tarnybos  

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 

2 priedas 

________________________________________________________________________________ 

(perkančiosios organizacijos pavadinimas) 

 

TVIRTINU 

 

(pareigos) 

 

(parašas) 

 

(vardas ir pavardė) 

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO PAŽYMA 

20__ m._____________ d. Nr. ______ 

__________________________ 

(vietovės pavadinimas) 
 

Pirkimo objekto pavadinimas: 

 

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

(nustatytas, vadovaujantis Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklėmis): 

 

Pirkimo objekto aprašymas (pagrindiniai kiekybiniai ir kokybiniai reikalavimai): 

 

BVPŽ kodas:  

Pasiūlymų vertinimo kriterijus: 

 

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis:   taip  ne   

 

Vykdomas skelbiamas pirkimas:          Skelbimo paskelbimo data:  

      

Vykdytas neskelbiamas pirkimas:         Kvietimo išsiuntimo data:  

      

Tiekėjai apklausti:             žodžiu  raštu    
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Apklausti/pateikę pasiūlymus tiekėjai: 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Adresas, interneto svetainės, el. 

pašto adresas, telefono, fakso 

numeris ir kt. 

Pasiūlymą pateikusio asmens 

pareigos, vardas, pavardė 

    

    

    

    

    

Tiekėjų siūlymai: 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Pasiūlymo kaina (eurais) ir kitos charakteristikos 

(nurodyti) 

   

     

     

     

 

Tinkamiausiu pripažintas tiekėjas: tiekėjo pavadinimas  

 

Pastabos  

 

 

(pirkimo organizatoriaus 

pareigos) 

 (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 

 


