
 

 

LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRO  

PIRKIMO ORGANIZATORIAUS IR INICIATORIAUS  

ATMINTINĖ 

 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

• Mažos vertės pirkimai vykdomi vadovaujantis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (toliau 

– Aprašas), patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius įsakymu 2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-97 

ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (toliau – Centras) viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) (aktualia redakcija).  

• Mažos vertės pirkimas – tai supaprastintas pirkimas, kai prekių arba paslaugų pirkimo 

numatoma vertė yra mažesnė kaip 58 000 Eur be PVM, o darbų pirkimo numatoma vertė mažesnė kaip 

145 000 Eur be PVM.  

• Pirkimų iniciatorius – Centro direktoriaus įsakymu paskirtas/-i darbuotojas/-ai ir (ar) 

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kuris/-ie nurodo poreikį viešojo pirkimo būdu įsigyti 

reikalingų prekių, paslaugų arba darbų ir (ar) parengia jų techninę specifikaciją ir (ar) jos projektą.  

• Pirkimų organizatorius – Centro direktoriaus įsakymu paskirtas/-i darbuotojas/-ai ir (ar) 

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – Pirkimų organizatoriai), kuris/-ie Taisyklių nustatyta 

tvarka organizuoja, atlieka mažos vertės pirkimus iki 10 000 Eur be PVM ir kai tokiems pirkimams atlikti 

nesudaroma Viešojo pirkimo komisija. 

• Pirkimų iniciatoriai, organizatoriai arba kiti asmenys, dalyvaujantys pirkimo procedūrose, prieš 

pradėdami vykdyti jiems nustatytas funkcijas privalo pasirašyti nešališkumo deklaracijos formą bei 

konfidencialumo pasižadėjimą ir užpildyti arba atnaujinti privačių interesų deklaracijas 

Vyriausiosios tarnybines etikos komisijos (VTEK) tinklapyje.  

•  BVPŽ (bendrasis viešųjų pirkimų žodynas) – klasifikavimo sistema, taikoma vykdant 

viešuosius pirkimus, siekiant standartizuoti nuorodas, kurias perkančioji organizacija naudoja sutarties 

objektui aprašyti (žr. VPĮ 3 straipsnį). BVPŽ klasifikatorių galima rasti internete adresu 

https://viesujupirkimu.lt/bvpz-klasifikatorius/ arba kitais adresais.  

 

 

PIRKIMŲ PLANAVIMAS 

 

• Pirkimo iniciatoriai – Centro darbuotojai – ateinantiems metams numatomus pirkimus planuoti 

pradeda kiekvienų metų ketvirtą ketvirtį.  

• Pirkimo iniciatoriai iki kiekvienų kalendorinių metų gruodžio 15 d. Viešųjų pirkimų skyriui 

pateikia informaciją, ją suvesdami į EcoCost sistemą: poreikį kalendoriniais metais įsigyti prekių, 

paslaugų ar darbų, nurodydami šių prekių, paslaugų ar darbų kodus pagal BVPŽ ir orientacinę vertę, o 

patikslintą poreikių sąrašą galima teikti nuolat.  

• Pirkimų plano papildymai/koregavimai (neplanuoti pirkimai) atliekami EcoCost sistemoje 

atsiradus objektyvioms aplinkybėms, taip pat prašoma Viešųjų pirkimų skyrių informuoti dėl pirkimų 

plano papildymo.  

 

 

https://viesujupirkimu.lt/bvpz-klasifikatorius/


 

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INICIJAVIMAS, ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

•  Pirkimo iniciatorius, prieš prašydamas direktoriaus ir/ar direktoriaus įgaliotinių (pavaduotojų, 

regioninių padalinių vadovų) leisti atlikti pirkimą, EcoCost sistemoje jį suderina su Viešųjų pirkimų 

skyriumi.  

•  Pirkimą vykdo pirkimų organizatorius, kai prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutarties vertė 

neviršija 10 000 EUR be PVM.  

•  Pirkimų organizatorius, atlikdamas mažos vertės pirkimą apklausos būdu (kai pirkimo vertė 

<10 000 Eur be PVM), tiekėją/-us parenka atsižvelgdamas į Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše ir 

Taisyklių 51–54 punktuose rekomenduojamus atvejus.  

• Vykdant neskelbiamą pirkimą apklausos būdu, rekomenduojama kreiptis į tris tiekėjus, 

išskyrus Taisyklių 54 punkte numatytus atvejus.  

• Tiekėjai gali būti apklausiami žodžiu, kai numatoma pirkimo vertė yra iki 5000 Eur be PVM 

(galioja nuo 2022-01-01).  

• Vykdant pirkimą apklausos žodžiu būdu, į tiekėjus kreipiamasi žodžiu prašant pateikti 

pasiūlymus pagal nurodytus reikalavimus, arba prekės ar paslaugos įsigyjamos jų pardavimo vietoje. 

Apklausos žodžiu būdu kaina nustatoma tiekėjus apklausiant: telefonu; susitikimų su tiekėjų atstovais 

metu; elektroniniu paštu; vizualinės apžiūros būdu apsilankant tiekėjų pardavimo vietose; apsilankant 

tiekėjų interneto svetainėse. Apklausos žodžiu rezultatai turi būti fiksuojami Tiekėjų apklausos pažymoje 

(Taisyklių 2 priedas).  

• Tiekėjai apklausiami raštu, kai numatoma pirkimo vertė didesnė nei 5000 Eur be PVM ir 

neviršija 10 000 EUR be PVM. Vykdant apklausą raštu, į tiekėjus kreipiamasi raštu prašant pateikti 

pasiūlymus pagal nurodytus reikalavimus. Apklausos raštu būdu kaina nustatoma tiekėjus apklausiant: 

elektroniniu paštu; CVP IS priemonėmis, t. y. tiekėjui informaciją apie apklausą pateikus rašytine forma 

ir iš tiekėjo gavus pasiūlymą rašytine forma. Apklausos raštu rezultatai fiksuojami Tiekėjų apklausos 

pažymoje (Taisyklių 3 priedas).  

• Pirkimų iniciavimas, organizavimas dirbant su EcoCost sistema vykdomas vadovaujantis 

Tiekėjo instrukcija. 

 

DOKUMENTŲ RENGIMAS, SUTARTIES SUDARYMAS  

 

• Pirkimo dokumentai gali būti nerengiami, kai:  

– apklausa vykdoma žodžiu,  

– pirkimo sutarties vertė neviršija 5000 EUR be PVM.  

• Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė yra 

mažesnė kaip 5000 EUR be PVM, ir nėra numatyta įsipareigojimų, kuriuos reikėtų papildomai suderinti.  

• Pirkimo sutartis sudaroma raštu, kai pirkimo vertė didesnė kaip 5000 EUR be PVM.  

• Dėl sutarties sudarymo raštu būtina kreiptis į Viešųjų pirkimų skyriaus specialistus.  

• Visi vykdomi pirkimai fiksuojami Mažos vertės pirkimų žurnale.  

• Pirkimų organizatorius vykdydamas pirkimus užtikrina, kad jo priimtų sprendimų atitiktis 

Viešųjų pirkimų įstatymo ir Taisyklių reikalavimams yra pagrįsta dokumentais (jeigu reikalaujama).  
 

 

Atnaujinta: 2022-06-08 


