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DIENOS VEIKLOS CENTRO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO 

VIDAUS TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Dienos veiklos centro (toliau DVC)  prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimo, 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato viešųjų pirkimų iniciavimo, 

planavimo, pirkimo verčių skaičiavimo, pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarką, vykdant VP 

įstatymą ir vadovaujantis Mažos vertės pirkimų aprašu.  

 

II . PIRKIMUS ATLIEKANTYS ASMENYS 

 

            2. Apraše naudojamos sąvokos: 

                2.1. Pirkimų iniciatorius – DVC darbuotojas, įvertinantis prekių, paslaugų ar darbų 

poreikį, atliekantis rinkos tyrimą (Rinkos tyrimas – kokybinės ir kiekybinės informacijos apie realią 

bei potencialią prekių, paslaugų ir darbų pasiūlą (tiekėjus, įskaitant ir rinkoje veikiančias Viešųjų 

pirkimų įstatymo 23 ir 24 straipsniuose nurodytas įstaigas ir įmones, jų tiekiamas prekes, teikiamas 

paslaugas ir atliekamus darbus, užimamą rinkos dalį, kainas ir pan.) rinkimas, analizė ir 

apibendrintų išvadų, pagal kurias priimami sprendimai dėl pirkimų vykdymo, rengimas.   Taip pat 

koordinuojantis (organizuojantis) perkančiosios organizacijos sudarytose pirkimo sutartyse numatytų 

įsipareigojimų vykdymą, užtikrinantis prekių pristatymo, paslaugų teikimo ir darbų atlikimo terminų 

laikymąsi, prekių, paslaugų ir darbų atitiktį pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitokiems 

reikalavimams, taip pat inicijuojantis ar teikiantis pasiūlymus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, 

keitimo, nutraukimo, teisinių pasekmių tiekėjui, nevykdančiam ar netinkamai vykdančiam pirkimo 

sutartyje nustatytus įsipareigojimus, taikymo.   

                2.2. Pirkimų organizatorius – perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens 

paskirtas darbuotojas, kuris perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka mažos 

vertės pirkimus, kai konkrečių prekių, paslaugų, darbų  numatomo pirkimo vertė yra mažesnė nei 58 

000 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų) (be PVM). Pirkimų organizatorius yra 

atsakingas už planuojamų įvykdyti pirkimų procedūras, laiko paskirstymą, dokumentų tvarkymą. 

               2.3.Pirkimų komisija – Dienos veiklos centre nuolat veikianti supaprastintų ir mažos vertės 

viešųjų pirkimų komisija, kurios paskirtis – organizuoti ir vykdyti DVC vykdomus supaprastintus 

viešuosius pirkimus ir mažos vertės pirkimus, kai konkrečių prekių, paslaugų ir darbų numatomo 

pirkimo vertė yra didesnė nei 58 000 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų) be PVM). 

         3.  Pirkimų komisija dirba pagal DVC vadovo įsakymu patvirtintą Viešųjų pirkimų komisijos 

darbo reglamentą. Komisijai turi būti nustatytos užduotys ir suteikti visi užduotims vykdyti reikalingi 

įgaliojimai. Komisija sprendimus priima savarankiškai. Komisijos darbui vadovauja pirmininkas, 

komisijos sekretoriumi skiriamas vienas iš Komisijos narių. 

  

III. PIRKIMŲ PLANAVIMAS, ORGANIZAVIMAS, VYKDYMAS 

 

           4. Pirkimo iniciatorius/iai ateinantiems metams numatomus pirkimus planuoja kiekvienų metų 

ketvirtą ketvirtį. Jie iki kiekvienų kalendorinių metų gruodžio 24 d. laisva forma raštu pateikia DVC 

Pirkimų organizatoriui informaciją apie poreikį įsigyti prekių, paslaugų ar darbų ateinančiais 

kalendoriniais metais. Pirkimų organizatorius surenka ir nurodo norimų pirkti prekių, paslaugų ar 

darbų kodus pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (toliau – BVPŽ). Taip pat Pirkimų organizatorius 



surenka informaciją apie ankstesniais metais sudarytų pirkimo sutarčių pasibaigimo terminus 

einamaisiais metais. 

          5.  Pirkimų organizatorius visą informaciją perduoda centro vyr. buhalteriui ir  suderina būtinų 

lėšų pirkimams poreikį. Vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo  nuostatomis jie apskaičiuoja 

numatomų pirkimų vertes, pirkimo procedūrų įvykdymo laiką, galimus pirkimo būdus. Informacija 

metų bėgyje peržiūrima ir derinama pagal turimus asignavimus. 

          6. Kai  numatoma pirkimo vertė yra mažesnė kaip 10 000 € be PVM (vadovaujantis Mažos 

vertės pirkimų aprašu)  DVC gali  vykdyti pirkimą, pasirenkant neskelbiamą apklausos būdą, 

apklausiant pasirinktą tiekėjų skaičių; 

          7. Vienas tiekėjas, kai į jį kreipiamasi tiesiogiai ir prašoma pateikti siūlymą ar sudaryti sutartį, 

gali būti apklausiamas kai  sudaromos prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 eurų 

be PVM, o  darbų pirkimo sutarties vertė –  50 000 eurų be PVM;  

          8.  Neskelbiama apklausa atliekama žodžiu ( telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, internete ir 

kt.) ir raštu ( CVP IS priemonėmis, elektroniniu paštu, paštu, faksu ir kt. priemonėmis); 

         9.  Pirkimas skelbiamos apklausos būdu gali būti vykdomas visais atvejais, net kai Mažos vertės 

pirkimų aprašas leidžia rinktis paprastesnį pirkimo būdą – neskelbiamą apklausą raštu ar žodžiu, 

atliekant pirkimą CVP IS priemonėmis. 

IV.  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ APSKAITA IR SUTARČIŲ VYKDYMO KONTROLĖ 

 

    10. Siekiant užtikrinti tinkamą prekių, paslaugų ar darbų viešųjų pirkimų verčių nustatymą, 

Pirkimų organizatorius kaupia informaciją apie įvykdytus ir vykdomus viešuosius pirkimus. 

     11.  Pirkimų organizatorius veda viešųjų pirkimų registracijos žurnalą. 

     12. Pirkimų organizatoriaus sudarytų prekių, paslaugų ar darbų pirkimų sutarčių vykdymo 

kontrolę atlieka  DVC direktorius, jam nesant – pagal pareiginius nuostatus laikinai direktoriaus 

pareigas einantis darbuotojas.  

 

_______________ 


