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            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstaymo ( Žin., 1996, Nr. 84-2000; 
Nr. 4-102, 2008, Nr.81 – 3179, 2009, 93-3986) 85 straipsnio 3 dalimi ir 3 straipsnyje nustatytais  viešųjų 
pirkimų principais: 

           P a k e i č i u  2014 m. kovo 12 d. supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių dalis ir punktus  ir 
išdėstau juos taip: 

Mažos vertės pirkimai – supaprastinti pirkimai, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 
prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 58 tūkst. eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), o 

darbų vertė mažesnė kaip 145 tūkst. eurų (be pridėtinės vertės mokesčio); 
perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai dėl to paties objekto yra suskirstyti į atskiras 

dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį (sutartis), jeigu bendra šių sutarčių 
vertė yra ne didesnė kaip 10 procentų prekių ar paslaugų supaprastintų pirkimų to paties tipo sutarčių 
vertės ir mažesnė kaip 58 tūkst. eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), o perkant darbus – ne didesnė 
kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo vertės ir mažesnė kaip 145 tūkst. eurų (be 
pridėtinės vertės mokesčio). 

12. Supaprastintus pirkimus vykdo Darželis direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų 
įstatymo 16 straipsniu, sudaryta Komisija arba direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas (Pirkimo 
organizatorius). Atlikdamas supaprastintą viešąjį pirkimą, pirkimų organizatorius prekių, paslaugų 
mažos vertės pirkimus gali vykdyti, kai numatomos sudaryti sutarties vertė neviršija 9 tūkst. eurų be 
PVM, o darbų – mažesnė kaip 15 tūkst. eurų be PVM. Komisijos pirmininku, jos nariais, Pirkimo 
organizatoriumi skiriami nepriekaištingos reputacijos asmenys. Komisija veikia Darželio pagal jai 
suteiktus įgaliojimus. Komisija dirba pagal Darželio direktoriaus patvirtintą darbo reglamentą. 

27. Pirkimo dokumentai nebus rengiami, jei atliekama mažos vertės pirkimų apklausa žodžiu:  
27.1. kai pirkimo sutarties vertė neviršija 3 tūkst. eurų be PVM, o darbų – mažesnė kaip 6 tūkst. 

Eurų be PVM; 
47.2. supaprastintų pirkimų atveju pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3 tūkst. eurų be PVM arba 

kai pirkimo sutartis sudaroma atliekant mažos vertės pirkimą. 
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   48.2. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai atliekami supaprastinti pirkimai, kurių 

sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 tūkst. eurų be PVM ir sutartinių įsipareigojimų vykdymas nėra 
užtikrinamas  

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatytais prievolių įvykdymo 
užtikrinimo būdais. Jei pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, Darželis turi turėti išlaidas pagrindžiančius 
dokumentus (pavyzdžiui, fiskalinį kvitą ir (ar) sąskaitą faktūrą), kuriuose įrašo prekių, paslaugų ar 
darbų kodą (-us) pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną ir supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 
punktą, kuriuo vadovaujantis pasirinktas atitinkamas pirkimo būdas. 

57. Raštu pirkimas vykdomas, kai prekių ar paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties vertė be 
PVM yra didesnė nei 3 tūkst. eurų arba darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties vertė be PVM yra 
didesnė kaip 6 tūkst. eurų. 

 67.3. kai pirkimo vertė neviršija 300 eurų be PVM ir didesnio tiekėjų skaičiaus apklausa reikalautų 
neproporcingai didelių pirkimų organizatoriaus arba komisijos pastangų, laiko ir/arba lėšų sąnaudų; 

68.8. kai pirkimo vertė neviršija 300 eurų be PVM ir didesnio tiekėjų skaičiaus apklausa reikalautų 
neproporcingai didelių pirkimų organizatoriaus arba komisijos pastangų, laiko ir/arba lėšų sąnaudų; 

70.1. žodžiu apklausa gali būti vykdoma kuomet numatoma sudaryti viešojo pirkimo–pardavimo 
sutartį, kurios vertė be PVM neviršija 3 tūkst. eurų;  

72. Bendravimas su tiekėjais gali vykti žodžiu arba raštu. Žodžiu gali būti bendraujama (kreipiamasi 
į tiekėjus, pateikiami pasiūlymai), kai pirkimas vykdomas apklausos būdu ir: 

72.1. pirkimo sutarties vertė neviršija 3 tūkst. eurų be PVM; 
75. Darželis  vykdydamas mažos vertės pirkimą apie jį turi teisę neskelbti perkant prekes iki 58 tūkst. 

eurų be PVM, perkant paslaugas ir darbus iki 145 tūkst. eurų  be PVM. 
76. Kiekvieną atliktą supaprastintą pirkimą Komisija arba Pirkimo organizatorius registruoja 

supaprastintų pirkimų žurnale (toliau – Žurnalas). Žurnale turi būti šie rekvizitai: eilės numeris, 
pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo būdas, pirkimo sutarties numeris/ sąskaitos faktūros numeris, 
tiekėjo pavadinimas, sutarties sudarymo data, sutarties trukmė/numatoma sutarties įvykdymo  data, 
sutarties kaina, numatoma sutarties vertė eurais, kita informacija. 

77. Darželio direktorius gali nustatyti, kad pirkimas gali būti neregistruojamas pirkimų žurnale, 
jeigu vykdomas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, o pirkimo suma neviršija 29 eurų (be pridėtinės 
vertės mokesčio), Darželis  privalo turėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, fiskalinį 
kvitą ir (ar) sąskaitą faktūrą). Taip pat pirkimas gali būti neregistruojamas pirkimų žurnale, jeigu 
vykdomo mažos vertės pirkimo apklausos būdu suma viršija 29 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), 
tačiau neviršija 29000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), ir apklausiamas tik vienas tiekėjas, o 
pirkimo sutartis sudaroma raštu. 

78. Kai pirkimą vykdo Komisija, kiekvienas jos sprendimas protokoluojamas. Kai pirkimą vykdo 
Pirkimo organizatorius, pildoma direktoriaus patvirtintos formos tiekėjų apklausos pažyma. Tiekėjų 
apklausos pažyma gali būti nepildoma, kai apklausiamas tik vienas tiekėjas, o viešojo pirkimo sutartis 
sudaroma raštu ir sudarytos žodinės arba rašytinės pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 300 eurų be 
PVM. 
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