PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. A-494-(8.2)
RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos
aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų
planavimą, organizavimą, apskaitą.
2.
Tvarkos aprašo pagrindiniai tikslai yra užtikrinti:
2.1. racionalų lėšų planavimą Radviliškio rajono savivaldybės administracijos (toliau –
rajono Savivaldybės administracijos) pavestiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;
2.2. teisingą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės
aktų taikymą;
2.3. teisingą rajono Savivaldybės administracijos viešuosius pirkimus reglamentuojančių
teisės aktų taikymą;
2.4. atitinkamiems metams numatytų priemonių, už kurias atsakingi rajono Savivaldybės
administracijos skyrių ir poskyrių vedėjai (vedėjų pavaduotojai), valstybės tarnautojai ar darbuotojai,
dirbantys pagal darbo sutartį, kurie tiesiogiai pavaldūs administracijos direktoriui, pagal jiems
paskirtas funkcijas, kokybišką vykdymą laiku;
2.5. pirkimui skirtų lėšų planavimą, jų taupų, racionalų naudojimą ir kontrolę;
2.6. tinkamą pirkimo sutarčių ir preliminariųjų sutarčių vykdymą ir keitimą.
3.
Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
3.1 pirkimų komisijos – rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais
sudarytos komisijos viešiesiems pirkimams atlikti. Komisijos pirmininkas, komisijos pirmininko
pavaduotojas, komisijos nariai turi būti nepriekaištingos reputacijos. Komisijos pirmininkas,
komisijos pirmininko pavaduotojas, komisijos nariai, ekspertai gali dalyvauti komisijos darbe tik
prieš tai pasirašęs Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 1S-93
patvirtintos nešališkumo deklaracijos tipinę formą ir konfidencialumo pasižadėjimą (1 priedas).
Komisija dirba pagal ją sudariusios Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą darbo
reglamentą;
3.2 pirkimų organizatoriai – rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
paskirti pirkimą inicijuojančio administracijos padalinio valstybės tarnautojai ir darbuotojai,
dirbantys pagal darbo sutartis, kurie yra nepriekaištingos reputacijos, pasirašę Viešųjų pirkimų
tarnybos direktoriaus patvirtintos nešališkumo deklaracijos tipinę formą ir konfidencialumo
pasižadėjimą (1 priedas). Pirkimų organizatoriai organizuoja ir atlieka mažos vertės pirkimus, kurių
numatomos sudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000
(dešimt tūkstančių) Eur be PVM. Atlikdami mažos vertės pirkimą, pirkimų organizatoriai pildo
mažos vertės pirkimo pažymą (3 priedas);
3.3 ekspertas – Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis
pagal darbo sutartį, arba kitas (samdytas, veikiantis visuomeniniais pagrindais ar pan.) asmuo, kuris
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yra su pirkimo objektu susijusio dalyko žinovais, turi specialiųjų žinių ir pagal savo kompetenciją
dalyvauja organizuojant ir vykdant pirkimo procedūras. Komisija reikiamos kompetencijos
ekspertus pasitelkia savo sprendimu;
3.4. pirkimų iniciatoriai – nepriekaištingos reputacijos Savivaldybės administracijos
skyrių ir poskyrių vedėjai (vedėjų pavaduotojai), valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartį, kurie tiesiogiai pavaldūs administracijos direktoriui, pagal jiems priskirtas funkcijas,
pasirašęs Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 1S-93
patvirtintos nešališkumo deklaracijos tipinę formą ir konfidencialumo pasižadėjimą (1 priedas).
3.5.
pirkimo sutarties ar (ir) preliminariosios sutarties administravimas – tiekiamų
prekių, teikiamų paslaugų ir atliekamų darbų priėmimas, tiekėjo priimtų įsipareigojimų (kokybės,
terminų ir kt.) vykdymo priežiūra, civilinės atsakomybės tiekėjams taikymas, ginčų sprendimas ir
kiti Savivaldybės administracijos veiksmai, kuriais siekiama, kad pirkimo sutartis ar (ir)
preliminarioji sutartis būtų įvykdyta joje numatytomis sąlygomis.
3.6.
rinkos tyrimas – kokybinės ir kiekybinės informacijos apie realią bei potencialią
prekių, paslaugų ir darbų pasiūlą rinkimas, analizė ir apibendrintų išvadų, pagal kurias priimami
sprendimai dėl pirkimų vykdymo, rengimas. Rinkos tyrimo tikslai: nustatyti pirkimui skirtą lėšų
dydį, surinkti informaciją dėl pirkimo skaidymo (neskaidymo), sužinoti informaciją apie potencialių
tiekėjų skaičių, išsiaiškinti numatomo pirkimo tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, išsiaiškinti
numatomo pirkimo socialinius, aplinkosaugos aspektus, ar perkamas objektas yra centrinės
perkančiosios organizacijos kataloge ir pan.;
3.7.
maksimali pasiūlymo kaina – perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto)
nustatyta priimtina lėšų suma, lygi įkainių ir kiekio (apimties) arba preliminaraus kiekio (apimties)
sandaugai. Jei dalyvio pasiūlyme nurodyta pasiūlymo kaina viršys maksimalią pasiūlymo kainą,
komisija ir pirkimų organizatorius turi atmesti pasiūlymą dėl per didelės ir perkančiajai
organizacijai nepriimtinos kainos. Pirkimui skirtų lėšų suma, nustatyta ir užfiksuota perkančiosios
organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūras, gali būti keičiama,
kai ji nėra nurodyta pirkimo dokumentuose, ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta
kaina yra priimtina ir pirkimo iniciatorius gali pagrįsti šios kainos priimtinumą ir suderinamumą su
racionalaus lėšų naudojimo principu;
4.
Pirkimų organizatoriai mažos vertės pirkimus gali atlikti patys, kai numatomos
sudaryti pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 (dešimt tūkstančių) Eur be PVM. Visais
kitais atvejais pirkimus atlieka Komisija.
5.
Atliekant viešojo pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, turi būti laikomasi
lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir
konfidencialumo reikalavimų. Komisijos pirmininkas, komisijos pirmininko pavaduotojas,
komisijos nariai, pirkimų organizatoriai, ekspertai neturi teisės atskleisti informacijos apie tiekėjų
pateiktų pasiūlymų turinį, taip pat informacijos, susijusios su atliekamomis ar atliktomis pirkimo
procedūromis, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus.
6.
Kitos šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos yra apibrėžtos Viešųjų pirkimų
įstatyme, kituose pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose.
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II SKYRIUS
ORGANIZAVIMO PROCESAS IR JO DALYVIAI
7.
Rajono Savivaldybės administracijos Finansų skyrius informuoja kitus skyrius apie
numatomą finansavimą pagal strateginius planavimo dokumentus (rajono Savivaldybės
administracijos metinius veiklos planus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sąmatą ir kt.).
8.
Organizavimo proceso etapai:
8.4.
poreikio nustatymas;
8.5.
rinkos analizė ir poreikiui įgyvendinti numatomos piniginių lėšų sumos nustatymas;
8.6.
parengiamas ir patvirtinamas einamaisiais kalendoriniais metais planuojamų atlikti
pirkimų planas ir pagal Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytus reikalavimus ir tvarką Centrinėje
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbiama planuojamų atlikti pirkimų suvestinė. Ši
suvestinė paskelbiama kiekvienais metais ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o patikslinus
einamaisiais kalendoriniais metais planuojamų atlikti pirkimų planus – ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas;
8.7.
Viešasis pirkimas pradedamas vykdyti tik tada, kai pirkimas yra įtrauktas į metinį
pirkimų planą;
8.8.
Prireikus atlikti viešąjį pirkimą, kuris neįtrauktas į pirkimų planą, arba patikslinti
planuojamų pirkimų duomenis, pirkimų iniciatoriai pateikia prašymą Juridinio ir viešųjų pirkimų
skyriui. Pirkimų iniciatoriai turi nurodyti plano pakeitimus ir keitimo priežastį, kodėl pirkimas
negalėjo būti suplanuotas iki sausio 30 dienos.
8.9.
parengiami planuojamo pirkti objekto techniniai reikalavimai, nustatomos
svarbiausios pirkimo sutarties ar (ir) preliminariosios sutarties sąlygos;
8.10. tvirtinama viešojo pirkimo užduotis (2 priedas);
8.11. parengiami pirkimo dokumentai;
8.12. atliekamos pirkimo procedūros;
8.13. sudaroma pirkimo sutartis ar (ir) preliminarioji sutartis;
8.14. atliekamas pirkimo sutarties ar (ir) preliminariosios sutarties administravimas.
9.
Prieš įsigijimo proceso pradžią, vadovaujantis rajono Savivaldybės administracijos
įsakymais, kitais teisės aktais, rengiami projektai, programos ir kiti strateginio planavimo
dokumentai.
10.
Pirkimų iniciatorius:
10.4. nustato pirkimų poreikį;
10.5. iki kiekvienų biudžetinių metų sausio 30 d. pateikia raštu ir elektroniniu paštu rajono
Savivaldybės administracijos Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus pagal pareigybės aprašymą tokią
teisę turinčiam valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį finansiniais
metais šių padalinių numatomų viešųjų pirkimų sąrašą ir su šiais pirkimais susijusią informaciją,
atsižvelgdami į numatomą finansavimą (4 priedas). Rajono Savivaldybės administracijos bendras
pirkimų vertes, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtinta numatomo viešojo pirkimo
vertės skaičiavimo metodika, apskaičiuoja Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus pagal pareigybės
aprašymą tokią teisę turintys valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį;
10.6. iki kiekvieno pirkimo pradžios parengia perkamo objekto technines specifikacijas ir
kartu su Juridiniu ir viešųjų pirkimų skyriumi parengia sutarčių projektus.
11.
Konkretaus viešojo pirkimo būdas pasirenkamas atsižvelgiant į:
11.4. numatomą prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo vertę, apskaičiuotą pagal Viešųjų
pirkimų tarnybos patvirtintą Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodiką;
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11.5. kitas Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas sąlygas ir aplinkybes.
12.
Pirkimą inicijavę rajono Savivaldybės administracijos skyrių ir poskyrių vedėjai
(vedėjų pavaduotojai), valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, kurie
tiesiogiai pavaldūs administracijos direktoriui, pagal jiems priskirtas funkcijas kartu su rajono
Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus pagal pareigybės aprašymą tokią teisę turinčiu valstybės
tarnautoju ar darbuotoju, dirbančiu pagal darbo sutartį parengia pirkimo dokumentus.
13.
Pirkimo metu atliekamos pirkimo procedūros, priimamas sprendimas sudaryti pirkimo
sutartį (-is) ar (ir) preliminariąją sutartį.
14.
Pirkimus prižiūri ir metodinę pagalbą teikia rajono Savivaldybės administracijos
Juridinis ir viešųjų pirkimų skyrius.
15.
Pirkimo sutarties ar (ir) preliminariosios sutarties sudarymo metu vizuojama pirkimo
sutartis ar (ir) preliminarioji sutartis ir užtikrinamas pirkimo sutarties sąlygų įvykdymas dėl pirkimo
sutarties ar (ir) preliminariosios sutarties pridedamų ir nuo pirkimo sutarties ar (ir) preliminariosios
sutarties neatsiejamų dokumentų ar priedų (pvz., iš tiekėjo paimamas garantijos ar laidavimo raštas
arba kitaip užtikrinamas pirkimo sutarties sąlygų vykdymas).
16.
Pirkimo sutarties administravimo metu priimamos prekės, paslaugos ar darbai,
tikrinama tiekiamų prekių, teikiamų paslaugų ar atliekamų darbų kokybė, pirkimo sutarties prievolių
vykdymo terminai, pirkimo sutartyje numatytais atvejais taikoma civilinė atsakomybė, pirkimo
sutartyje nustatytomis sąlygomis pratęsiami prievolių įvykdymo terminai, Viešųjų pirkimų įstatyme
nustatytais atvejais ir tvarka keičiamos pirkimo sutarties sąlygos, sprendžiami ginčai, apmokama už
prekes, paslaugas ar darbus, neviršijant ataskaitiniam laikotarpiui ir ketvirčiui skirto finansavimo,
atliekami visi veiksmai, kuriais siekiama, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai įvykdyta.
17.
Pirkimo sutarties ar (ir) preliminariosios sutarties administravimas prasideda
įsigaliojus pirkimo sutarčiai ir baigiasi, kai įvykdomi visi pirkimo sutartyje ar (ir) preliminariojoje
sutartyje numatyti šalių įsipareigojimai arba kai pirkimo sutartis nutraukiama.
18.
Už tinkamą pirkimo sutarties vykdymą atsakingi Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu paskirti asmenys.
III SKYRIUS
PIRKIMAI
19. Rajono Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos vykdo visus
tarptautinės vertės, supaprastintus pirkimus ir mažos vertės pirkimus, išskyrus mažos vertės
pirkimus, kurių numatomos sudaryti pirkimo sutarties ar (ir) preliminariosios sutarties vertė yra
mažesnė kaip 10 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio).
20. Savivaldybės administracijoje mažos vertės pirkimus, kurių numatomos sudaryti
pirkimo sutarties ar (ir) preliminariosios sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 eurų (dešimt
tūkstančių) (be pridėtinės vertės mokesčio), vykdo pirkimų organizatoriai. Pirkimų organizatorius,
pirkdamas prekes ir paslaugas, kviečia ne mažiau kaip 3, o pirkdamas darbus – ne mažiau kaip
5 pasirinktus tiekėjus, kurie vykdo su pirkimo objektu susijusią veiklą, pateikti pasiūlymus.
Kreiptis į mažesnį tiekėjų skaičių galima, kai rinkoje nėra tokio skaičiaus su pirkimo objektu
susijusią veiklą vykdančių tiekėjų. Tokiu atveju apklausiami visi su pirkimo objektu susijusią veiklą
vykdantys tiekėjai. Apklausti vieną tiekėją galima, jei:
19.1. dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas
gali patiekti reikalingas prekes, suteikti paslaugas ar atlikti darbus ir nėra jokios kitos priimtinos
alternatyvos;
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19.2. pirkimą būtina atlikti greitai (esant valstybės lygio arba Radviliškio rajono mastu
ekstremaliai situacijai, karantinui);
19.3. perkamos šios prekės: muziejų eksponatai, archyvų ir bibliotekų dokumentai,
prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai;
19.4. perkamos svečių maitinimo paslaugos;
19.5. perkami meno kūriniai, dovanos ir suvenyrai;
19.6. perkamos mokymo paslaugos;
19.7. perkamos perkančiosios organizacijos organizuojamiems trumpalaikiams (vienos ar
kelių dienų) seminarams ar konferencijoms reikalingos paslaugos (apgyvendinimas, maitinimas,
salės, aparatūros nuoma ir kt.) ir kai didesnio minėtų paslaugų teikėjų skaičiaus apklausa reikalautų
neproporcingai didelių pirkimo organizatoriaus pastangų, laiko ir (ar) lėšų sąnaudų;
19.8. yra kitos objektyviai pateisinamos aplinkybės, dėl kurių neįmanoma arba netikslinga
apklausti daugiau tiekėjų. Šios aplinkybės negali priklausyti nuo Savivaldybės administracijos
delsimo ar neveiklumo;
19.9. numatomos sudaryti darbų, paslaugų ir prekių pirkimo sutarties vertė yra
mažesnė kaip 1 000 (vienas tūkstantis) Eur be PVM.
20. Mažos vertės pirkimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu ir neskelbiami tik jame numatytais atvejais.
21. Savivaldybės administracijos direktorius tvirtina sudarytų viešųjų pirkimų komisijų
darbo reglamentą. Savivaldybės administracijos direktorius sudarytoms pirkimų komisijoms ir
pirkimų organizatoriams skiria užduotis. Pirkimų komisijos veikia nuo jų sudarymo, iki įvykdo
visas joms skirtas užduotis.
22. Pirkimai, kurių metu numatoma sudaryti ilgalaikes arba neterminuotas pirkimo
sutartis ar (ir) preliminariąsias sutartis, o finansiniai įsipareigojimai šiose pirkimo sutartyse ar (ir)
preliminariosiose sutartyse apima ateities išlaidas, pradedami, tik jei yra užtikrintas šių projektų
finansavimas.
23. Už naujų pirkimų pradžią rajono Savivaldybės administracijoje atsakingas pirkimų
iniciatoriai. Pirkimų iniciatoriai pagal jiems priskirtas funkcijas:
23.1. parengia techninių specifikacijų projektus;
23.2. planuodami, kad ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal kainos
ar sąnaudų ir kokybės santykį, pateikia prie pirkimo užduoties pagrindžiančius dokumentus dėl
kokių priežasčių pasirinkti vieni ar kiti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai,
jų parametrai, kodėl jiems suteikti vieni ar kiti lyginamieji svoriai, ir kokia jų įtaka perkamo objekto
naudojimo efektyvumui bei potencialiai ekonominei naudai.
23.3. parengia viešųjų pirkimų užduotis (2 priedas), jas derina su Juridinio ir viešųjų pirkimų
skyriaus pagal pareigybės aprašymą tokią teisę turinčiu valstybės tarnautoju ar darbuotoju,
dirbančiu pagal darbo sutartį ir Buhalterinės apskaitos skyriumi ir teikia jas tvirtinti rajono
Savivaldybės administracijos direktoriui. Konkretaus pirkimo procedūros gali būti pradėtos tik esant
patvirtintai užduočiai, pirkimų komisijai pritarus ar pirkimų organizatoriui susipažinus
pasirašytinai;
23.4. registruoja ne Centrinės pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gautus vokus su
pasiūlymais (ne elektroninius pasiūlymus);
23.5. teisės aktuose nustatytais atvejais kreipiasi į Viešųjų pirkimų tarnybą su prašymu
pradėti pirkimą neskelbiamų derybų būdu;
23.6. jei tai leidžiama dėl pirkimo sutarties pobūdžio, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo
informacijos iš tiekėjo apie tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimų, kontaktinių duomenų ir jų
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atstovų gavimo, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 4 dalyje, raštu informuoja
subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;
23.7. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tiekėjo prašymo gavimo dienos išduoda pažymą
apie tiekėjo per paskutinius 5 metus atliktų svarbiausių darbų ir galutinių rezultatų tinkamumą
vykdant su juo sudarytas pirkimo sutartis.
24.
rajono Savivaldybės administracijai gavus tiekėjo pretenziją, pirkimo, dėl kurio gauta
ši pretenzija, procedūra nuo jos gavimo momento be atskiro pirkimų komisijos ar pirkimų
organizatoriaus sprendimo sustoja. Motyvuotą sprendimą dėl pretenzijos priima pirkimų komisija
arba pirkimų organizatorius priklausomai nuo to, kas atlieka konkretaus pirkimo procedūras.
25.
Esant Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytoms sąlygoms, sprendimą nutraukti pirkimo
procedūras priima pirkimų komisija arba pirkimų organizatorius priklausomai nuo to, kas atlieka
konkretaus pirkimo procedūras.
26.
Standartines viešųjų pirkimų sutartis rengia Juridinis ir viešųjų pirkimų skyriaus pagal
pareigybės aprašymą tokią teisę turintys valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartį;
27.
Raštu sudaromas pirkimo sutartis ar (ir) preliminariąsias sutartis ir šių sutarčių
pakeitimus ir papildomus susitarimus turi vizuoti:
27.1. Pirkimų iniciatoriai;
27.2. Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus teisės išsilavinimą turintys ir pagal pareigybės
aprašymą tokią teisę turintys valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį;
28.
Pirkimo sutartis ar (ir) preliminariąsias sutartis, ir šių sutarčių pakeitimus ir
papildomus susitarimus pasirašo rajono Savivaldybės administracijai direktorius.
29.
Pirkimo sutartis ar (ir) preliminariąsias sutartis, ir šių sutarčių pakeitimus ir
papildomus susitarimus šalių atstovai (įgalioti asmenys) pasirašo ant kiekvieno pirkimo sutarties ar
(ir) preliminariosios sutarties lapo.
30.
Nustatyta tvarka pasirašytas viešųjų pirkimų sutartis ar (ir) preliminariąsias sutartis
(su priedais ir kitais pirkimo sutarties ar (ir) preliminariosios sutarties dokumentais, kurie yra
neatskiriama pirkimo sutarties ar (ir) preliminariosios sutarties dalis) registruoja rajono
Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius. Registras vedamas dokumentų valdymo
sistemoje.
31.
Viešųjų pirkimų įstatymo 96 straipsnyje nurodytas pirkimų ataskaitas pasirašo rajono
Savivaldybės administracijos direktorius arba pavaduotojas. Šias ataskaitas parengia ir Viešųjų
pirkimų tarnybai pateikia Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus pagal pareigybės aprašymą tokią
teisę turintys valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį.
32.
Už pirkimo sutarčių ar (ir) preliminariųjų sutarčių vykdymo kontrolę ir tiekėjo
įsipareigojimų vykdymo priežiūrą rajono Savivaldybės administracijoje atsakingi:
32.1. Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriai – už pirkimo sutartyse ar (ir)
preliminariosiose sutartyse numatytų finansinių įsipareigojimų vykdymą (apmokėjimą pagal
pirkimo sutartis ar (ir) preliminariąsias sutartis, netesybų mokėjimą ir kt.) ir informacijos apie
pirkimo sutarčių vykdymą į informacinę sistemą „E. sąskaita“ teikimą;
32.2. Pirkimų iniciatoriai – už priimamų prekių ir paslaugų kokybę ir kiekį, pristatymo
(teikimo) terminų kontrolę, priimamų prekių ir paslaugų atitikties pirkimo sutartyse ar (ir)
preliminariosiose sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams kontrolę, taip pat
už pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų, sąskaitų faktūrų, kreditinių ir debetinių dokumentų
bei avansinių sąskaitų paėmimą iš informacinės sistemos „E. sąskaita“;
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32.3. Pirkimų iniciatoriai – už darbų pirkimo sutarties ar (ir) preliminariosios sutarties
įgyvendinimą (atitiktį techninei dokumentacijai ir viešojo pirkimo metu nustatytai darbų kainai).
32.4. Pirkimų iniciatoriai priima atliktų darbų apmokėjimo dokumentus ir stebi, ar projektas
vykdomas pagal prie pirkimo sutarties ar (ir) preliminariosios sutarties pridėtą kalendorinį grafiką.
33. Raštus, susijusius su pirkimo sutarčių ar (ir) preliminariųjų sutarčių vykdymu, pasirašo
rajono Savivaldybės administracijos direktorius.
34. Pirkimų apskaitą tvarko ir informaciją apie viešuosius pirkimus rajono Savivaldybės
interneto svetainėje skelbia Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus pagal pareigybės aprašymą tokią
teisę turintys valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį.

IV SKYRIUS
PER CENTRINĘ PERKANČIĄJĄ ORGANIZACIJĄ VYKDOMI PIRKIMAI
35. Pirkimų iniciatoriai – atlikdami pirkimus privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo
82 straipsnio 2 dalimi, t. y. privalo įsigyti prekes, paslaugas ar darbus iš centrinės perkančiosios
organizacijos arba per ją, kai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge siūlomos prekės,
paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) poreikius ir
perkančioji organizacija negali jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas.
Perkančiosios organizacijos (perkantieji subjektai) privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti
centrinės perkančiosios organizacijos kataloge siūlomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo ir saugoti
tai patvirtinantį dokumentą kartu su kitais pirkimo dokumentais Viešųjų pirkimų įstatymo
97 straipsnyje nustatyta tvarka. Šiame punkte numatytos pareigos įsigyti prekių, paslaugų ir darbų
iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją gali būti nesilaikoma, kai atliekant neskelbiamą
apklausą numatoma pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų)
(be PVM). Pirkimų iniciatoriai šiame punkte numatytais atvejais:
35.1. parengia viešųjų pirkimų užduotis (2 priedas), jas derina su Juridinio ir viešųjų pirkimų
skyriaus pagal pareigybės aprašymą tokią teisę turinčiu valstybės tarnautoju ar darbuotoju,
dirbančiu pagal darbo sutartį ir Buhalterinės apskaitos skyriumi ir teikia jas tvirtinti rajono
Savivaldybės administracijos direktoriui.
35.2. parengia techninių specifikacijų projektus.
36. Juridinio ir viešųjų pirkimų skyrius atlieka pirkimus iš centrinės perkančiosios
organizacijos arba per ją.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
37.
Rajono Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų dokumentus kaupia ir saugo
pirkimų iniciatoriai.
38.
Planavimo ir pasirengimo pirkimams dokumentai, pirkimo dokumentai, paraiškos,
pasiūlymai bei jų nagrinėjimo ir vertinimo dokumentai, pirkimų komisijų sprendimų priėmimo,
derybų, dialogo 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.
39.
Šio tvarkos aprašo 38 punkte nurodyti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos
dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.
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40. Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus pagal pareigybės aprašymą tokią teisę turintys
valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje skelbia išankstinius informacinius skelbimus, skelbimus apie pirkimus ir
skelbimus apie projekto konkursus. Šiuos skelbimus pasirašo rajono Savivaldybės administracijos
direktorius, jam nesant pavaduotojas.
41. Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus pagal pareigybės aprašymą tokią teisę turintys
valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį parengia ir Viešųjų pirkimų
tarnybai pateikia skelbimus apie pirkimo ir projekto konkurso rezultatus, savanoriško ex ante
skaidrumo skelbimus. Šiuos skelbimus pasirašo rajono Savivaldybės administracijos direktorius, jam
nesant pavaduotojas.
40. Už laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių
sutarčių pakeitimus, papildomus susitarimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų
informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams,
pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų
konkurencijai, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties
sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios paskelbimą
Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka atsakingi pirkimų organizatoriai ir pirkimų iniciatoriai.
Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus pagal pareigybės aprašymą tokią teisę turintys valstybės
tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį per 2 darbo dienas po šiame punkte nurodytų
dokumentų gavimo, nekeisdami dokumentų turinio ir formos, juos patalpina Centrinėje viešųjų
pirkimų informacinėje sistemoje. Šis reikalavimas netaikomas pirkimams, kai pasiūlymas
pateikiamas žodžiu arba pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, pirkimams, kurie atlikti neskelbiamų
derybų būdu (mažos vertės pirkimų atveju – neskelbiant apie pirkimą) esant Viešųjų pirkimų
įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto b ir c papunkčiuose ir 6 dalies 5, 6, 7 punktuose nustatytoms
sąlygoms, jeigu jų metu laimėjusiu dalyviu nustatomas fizinis asmuo, ir esant Viešųjų pirkimų
įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktyje nustatytai sąlygai, taip pat laimėjusio dalyvio
pasiūlymo, pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties dalims, kai nėra techninių galimybių tokiu
būdu paskelbti informacijos. Tokiu atveju rajono Savivaldybės administracija turi sudaryti galimybę
susipažinti su nepaskelbtomis laimėjusio dalyvio pasiūlymo, pirkimo sutarties ar preliminariosios
sutarties dalimis.

__________________________
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Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo
1 priedas
RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
__________________________________________________________________
(komisijos nario, eksperto, stebėtojo, darbuotojo, perkančiosios organizacijos vadovo paskirto
atlikti pirkimą, pirkimų iniciatoriaus vardas ir pavardė)
KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS
202 m. mėn. d. Nr. ______
Radviliškis
Deklaruoju, kad pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 17 dalies
nuostatas esu nepriekaištingos reputacijos asmuo (ekspertams netaikoma).
Būdamas (-a) ___________________________________________________________ :
(pareigų pavadinimas)
1. Pasižadu:
1.1. neteikti tretiesiems asmenims informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams, visuomenės interesams ar pažeistų teisėtus
viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių tiekėjų ir (arba) perkančiosios organizacijos interesus;
1.2. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą man
žinomą su pirkimu susijusią informaciją;
1.3. man patikėtus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės
su jais susipažinti ar pasinaudoti.
2. Man žinoma, kad su pirkimu susijusią informaciją, kurią Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos numato teikti pirkimo
procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims, galėsiu teikti tik įpareigotas
pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens. Konfidencialią
informaciją galėsiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.
3. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:
3.1. informacija, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas ir jos atskleidimas nėra privalomas
pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
3.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos nenumato teikti
pirkimo procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims;
3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems
šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.
4. Esu įspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti perkančiajai
organizacijai ir tiekėjams padarytus nuostolius.

____________________
(Parašas)

_______________________________
(Vardas ir pavardė)
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Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo
2 priedas
(Viešojo pirkimo užduoties formos pavyzdys)
RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
_____________________________________________________________
(Radviliškio rajono savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio pavadinimas)
TVIRTINU
Administracijos direktorius
(arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)
...........................
(parašas)
........................... .............................
(vardas, pavardė)
VIEŠOJO PIRKIMO UŽDUOTIS
20____-____-____ Nr. _____________
Radviliškis
Vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ............. įsakymu
Nr........ patvirtintų Radviliškio rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos
aprašo ..... punktu, pirkimų organizatoriui .................... / viešųjų pirkimų komisijai pavedama atlikti viešąjį
pirkimą:
Eil. Nr.
DUOMENYS APIE PAGRINDINES PIRKIMO SĄLYGAS
1.
Pirkimo pavadinimas
2.
Pirkimo objekto aprašymas, ketinamų pirkti
prekių paslaugų ar darbų savybės, kokybės
reikalavimai, techninių specifikacijų projektai,
jų pakeitimai ir teiktos pastabos (informacija
apie šių projektų paviešinimą):
3.
Reikalingas kiekis ar apimtys, atsižvelgiant į
visą pirkimo sutarties trukmę su galimais
pratęsimais
4.
BVPŽ kodas
5.
Maksimali pasiūlymo kaina (įkainis), o jei
pirkimas skaidomas į dalis – kiekvienos dalies
maksimali pasiūlymo kaina (įkainis) su PVM,
Eur
6.

7.

Pirkimo būdas skelbiama apklausa /
neskelbiama apklausa /atviras konkursas /
neskelbiamos derybos /ribotas konkursas /
skelbiamos derybos / konkurencinis dialogas /
inovacijų partnerystė
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus
išrenkamas pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės
santykį / sąnaudas, kurios apskaičiuojamos
pagal gyvavimo ciklo sąnaudų metodą / kainą
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Eil. Nr.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

DUOMENYS APIE PAGRINDINES PIRKIMO SĄLYGAS
Kai neskelbiama apie pirkimą, išsamus
pirkimo būdo pasirinkimo aplinkybių
pagrindimas /numatoma pirkimo sutarties
vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur be PVM/
kiti mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.2
p. nurodyti atvejai/
Kai neskelbiama apie pirkimą, siūlomi kviesti
pateikti pasiūlymus (-ą) tiekėjai (-as)
Pirkimo pradžia, mėn.
Motyvai, kodėl pirkimas atliekamas
nesinaudojant centrinės perkančiosios
organizacijos elektroniniu katalogu, kai
elektroniniame kataloge siūlomos prekės,
paslaugos ir darbai atitinka poreikius
Numatoma pirkimo sutarties trukmė,
atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus
(nurodyti trukmę dienomis/mėnesiais/metais
arba numatomą sutarties pradžios ir pabaigos
datą)
Ar bus sudaroma preliminarioji sutartis?
Ar pagal preliminariąją sutartį bus atliekamas
atnaujintas varžymasis?
Ar pirkimas susijęs su projektu ir (arba)
programa, finansuojama Europos Sąjungos
lėšomis?
Ar pirkime bus taikomi aplinkosaugos
reikalavimai? Jei taip, tai ar bus taikomi
išplėstiniai aplinkosaugos reikalavimai ir koks
šių reikalavimų skaičius?
Ar pirkime bus taikomi energijos vartojimo
efektyvumo reikalavimai?
(parašas)

(pirkimo iniciatoriaus
pareigos)
SUDERINTA

SUDERINTA
Juridinio ir viešųjų pirkimų skyrius

(perkančiosios organizacijos
finansininko pareigos)
(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

(data)

(data)

Susipažinau
...........................
(parašas)
........................... .............................
(pirkimo organizatoriaus vardas, pavardė)

(vardas ir pavardė)
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Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas
(Mažos vertės pirkimų apklausos forma)
RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
______________________________________________________________
(Radviliškio rajono savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio pavadinimas)
MAŽOS VERTĖS PIRKIMO PAŽYMA
20____-____-____ Nr. _____________
Radviliškis
Pirkimų organizatorius:
Pirkimo pavadinimas:
Pirkimo būdas (pažymėti):

skelbiama apklausa
neskelbiama apklausa
žodžiu
raštu

Apklausa atlikta (pažymėti):
Informacija apie tiekėjus ir gautus pasiūlymus:

Eil.
Nr.

Pasiūlymus pateikę dalyviai
(skelbiamos apklausos atveju)
/ Tiekėjai, į kuriuos buvo
kreiptasi dėl perkamo objekto
(neskelbiamos apklausos
atveju)

Pasiūlymo
kaina Eur be
PVM (su
PVM) ir kita
svarbi
informacija

Informacijos šaltinis (pvz.,
kada išsiųstas kvietimas,
kada gautas pasiūlymas;
skambinta telefono Nr.
000 0000, su kuo
bendrauta; interneto
svetainė www.cvpp.lt,
reklaminis lankstinukas ir
pan.)

Kuriai pirkimo
daliai (suma Eur
su PVM, dalis
procentais) ir
kokie subtiekėjai
(jeigu jie žinomi)
bus pasitelkiami

1. Nustatau, kad gauti (-as) _____________________________________________________
(dalyvių (-io) pavadinimai (-as)
pasiūlymai (-as) atitinka perkančiosios organizacijos poreikius (jei buvo rengiami pirkimo dokumentai –
pirkimo dokumentų reikalavimus), dalyvių (-io) siūlomos kainos nėra per didelės ir perkančiajai
organizacijai yra priimtinos. (Jei kurių nors dalyvių pasiūlymai neatitinka perkančiosios organizacijos
poreikių arba pasiūlyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, papildomu punktu reikia nurodyti, kad tokie
pasiūlymai atmetami.)
2. Nustatau pasiūlymų eilę:
Eil.
Pasiūlymo kaina eurais
Dalyvis
Pastabos
Nr.
be PVM / su PVM
3. Nustatau, kad laimėjo dalyvio ................................................................. pasiūlymas.
Pirkimų organizatorius

___________________
(parašas)

SUDERINTA
Juridinis ir viešųjų pirkimų
skyrius
(parašas, vardas, pavardė, data)

______________________________
(vardas, pavardė)
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Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo
4 priedas

___________________________________________________________________
(Radviliškio rajono savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio pavadinimas)

20____ BIUDŽETINIAIS METAIS REIKALINGŲ PIRKTI
PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ SĄRAŠAS

El.
Nr.

Prekės,
paslaugos ar
darbo
pavadinimas

Prekės, paslaugos
ar darbo trumpas
apibūdinimas

Numatomos
skirti lėšos
Eur (su
PVM)

Numatoma
pirkimo
pradžia
(mėnuo)

Numatoma
sutarties
trukmė

Pastabos:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………
Sąrašą parengė:
………………………
……………
(pareigos)
(vardas, pavardė)

(parašas)

…………
(data

……...…..

