


Turinys

• Pirkimų vykdymas

• Pirkimų planai



Pirkimų vykdymas

Neperkančiosios organizacijos (NPO): Projektų 
administravimo ir finansavimo taisyklės (40 
skirsnis).

- Pirkimų plano suderinimas;

- Pirkimų vykdymas.
Pavyzdiniai 2014-2020 laikotarpio NPO pirkimų dokumentai paskelbti www.lvpa.lt
http://lvpa.lt/lt/dokumentai-174 (Įgyvendinantiems projektus  Pirkimai Neperkančiųjų organizacijų pirkimai)

Paskelbtas Infografikas – NPO pirkimų vizualizacija http://lvpa.lt/infografas/ (Įgyvendinantiems projektus  Pirkimai
 Pirkimų eiga)

http://www.lvpa.lt/
http://lvpa.lt/lt/dokumentai-174
http://lvpa.lt/infografas/


Kokį pirkimo būdą pasirinkti 
(NPO)?

• galima visada

• paskelbus negauta tinkamų pasiūlymų

• dėl meninių ar techninių priežasčių yra tik vienintelis tiekėjas 

• dėl suderinamumo verta pirkti papildomai

• MTTP paslaugos, medžiagos, reagentai ir panašūs produktai ir susijusios 
paslaugos

• nenumatyti papildomi būtini darbai

• literatūros, mokslo ir meno paslaugos

• Pirkimo sutarties tinkamos finansuoti išlaidos, 
padaugintos iš projekto finansuojamosios dalies, 
neviršija 60 000 eurų, įskaitant to paties tipo pirkimo 
sutartis (žr. BVPŽ)

Konkursas,
Derybos

Iš vieno tiekėjo



Priemonės ypatybės

• Pirkimas iš vienintelio tiekėjo: 

Paslaugų, įrangos pirkimai - sutarties tinkamos 
finansuoti išlaidos, padaugintos iš projekto 
finansuojamosios dalies (35/45 proc.), neviršija 
60.000,00 Eur?

• Įranga įsigyjama pagal technologinio audito 
išvadas/rekomendacijas. Įrangos pagaminimo metai 
– ne ankstesni nei 2015 m.

• Sutartys virš 3.000,00 Eur be PVM turi būti 
rašytinės.



• Pirkimo (ne)skaidymas į dalis;

• Pristatymo terminas;

• Kvalifikaciniai reikalavimai;

• Skelbiant pirkimą įkelti pirkimo sąlygas, pasiūlymo teikimo terminas ne 
trumpiau nei 7 dienos nuo paskelbimo;

• Pirkimo sąlygų tikslinimas, paaiškinimai tiekėjams;

• Pasiūlymų vertinimas;

• Sutarties pasirašymas;

• Sutarties pakeitimai;

• ...

Pirkimo sąlygos, sutarties vykdymas, 
dažniausios klaidos



NPO pirkimų procedūra
(konkursas arba derybos)

Pirkimo 
dokumentų 
parengimas

Paskelbimas
Vokų 

atplėšimas
Kvalifikacijos 
vertinimas

Pasiūlymų 
vertinimas

Geriausio 
pasiūlymo 
išrinkimas

Sutarties 
sudarymas

Sutarties 
vykdymas



NPO pirkimų procedūra
(konkursas arba derybos)

Skelbiama –

https://www.esinvesticijos.lt/ Pirkimų skelbimai  Paskelbti apie pirkimą 
(būtina įkelti pirkimo sąlygas)

https://www.esinvesticijos.lt/




Pirkimų planas keičiamas, kai:

• Keičiasi pirkimą vykdantis subjektas;
• Keičiasi pirkimo objektas;

• Keičiasi pirkimo būdas;
• Numatomas naujas pirkimas; 

• Kai pirkimas nebevykdomas.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ.



https://www.facebook.com/LietuvosVersloParamosAgentura/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/LietuvosVersloParamosAgentura/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCb5LlJJv824od2CWFV8sOUw
https://www.youtube.com/channel/UCb5LlJJv824od2CWFV8sOUw
https://www.linkedin.com/company/lithuanian-business-support-agency/
https://www.linkedin.com/company/lithuanian-business-support-agency/
http://lvpa.lt/#subscribe
http://lvpa.lt/#subscribe

