
Nr. Klausimas Atsakymas (-ai)  

1 Jeigu projektas neįgyvendinamas per 6 mėn ne 
dėl pirkėjo ir pardavėjo kaltės, o dėl globalių 
transportavimo sutrikimų, kurių neįmanoma 
numatyti arba įtakoti (transportavimo laivu 
terminas). Ar projekto finansavimas vis tiek bus 
mažinamas papildomais 25%?" 

Jei projektas nebus įgyvendintas per 6 mėn. nuo 
pagalbos sutiekimo dienos, už kiekvieną vėlavimo 
mėnesį turi būti grąžinta 25 proc. suteiktos pagalbos 
sumos, išskyrus atvejus, kai vėluojama dėl priežasčių, 
kurių projekto vykdytojas negali kontroliuoti. 

Kiekvieną atvejį vertinsime 
individualiai. 

2 Jei su mokėjimo prašymu teikiama sąskaita 
faktūra pagal sutartį, pagal kurią tiekėjui 
apmokėtas avansinis mokėjimas, pvz. 50 proc. 
Ar tokiu atveju, teikiant sąskaitą faktūrą 
sąskaitų apmokėjimo būdu ją taip pat reikia 
dalinti ir teikti 50 proc. sumos kompensavimo 
būdu, o 50 proc. - sąskaitų apmokėjimo? Ačiū. 

Taip, reikia dalinti į dvi dalis. Jeigu PVM sąskaita faktūra 
yra apmokėta 50 proc., o kita dalis neapmokėta, tai 
vieną dalį reikia deklaruoti sąskaitų apmokėjimo būdu 
SA.MPD2 (neapmokėta dalis), kitą dalį - išlaidų 
kompensavimo budų IK.MPD3 (apmokėta dalis). 

 

3 Kadangi projektų įgyvendinimo terminas labai 
trumpas ar bus taikoma išankstinė pirkimų 
priežiūra? 

Taip, taikoma. Tačiau kaip Tomas Vitkauskas ir minėjo, 
kad jei nepateiksite dokumentų išankstinei priežiūrai, tai 
prisiimate riziką, kad pirkimas bus įvykdytas netinkamai. 
Kadangi terminai trumpi, rekomenduojame jau dabar 
kreiptis į sutartį rengiantį projektų vadovą ir derinti 
konkurso sąlygas. 

 



4 Kada vertinant kelis pasiūlymus vieną galima 
laikyti per maža kaina, kitą – per didele kaina? 
Ta prasme, kad vertinant pasiūlymus matome, 
jog vieno kaina neįprastai maža ar didele 
vertinant bendrame kontekste. 

Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai 
maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri 
pirkimo vykdytojo vertinimu gali būti nepakankama 
viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tinkamam 
įvykdymui, t. y. pats pirkimo vykdytojas sprendžia, ar yra 
rizika, kad už pasiūlytą kaina nebus tinkamai įvykdyta 
sutartis. 
 
Jei tiekėjo pasiūlyta kaina viršija pirkimo vykdytojo prieš 
pirkimą nusistatytą konkrečiam pirkimui skirtą lėšų 
sumą, tokia kaina gali būti laikoma per didelė ir 
nepriimtina. Jei pirkimo sąlygose buvo nurodytas 
pirkimo biudžetas - jį viršijantys pasiūlymai turi būti 
atmesti. Jei pirkimo sąlygose nebuvo nurodytos pirkimui 
skirtos lėšos, projekto vykdytojas (ne perkančioji 
organizacija) turi pats nuspręsti, ar pasiūlyta kaina jam 
yra tinkama ir priimtina. 

 

 


