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KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 

PLANAVIMO IR SUTARČIŲ SUDARYMO BEI VYKDYMO KONTROLĖS TVARKOS 

APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kupiškio technologijos ir verslo mokykla (toliau – Perkančioji organizacija) viešųjų 

pirkimų planavimo ir sutarčių sudarymo bei vykdymo kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

nustato viešųjų pirkimų planavimo ir sutarčių sudarymo, bei vykdymo kontrolės tvarką 

Perkančiojoje organizacijoje. 

2. Aprašu siekiama užtikrinti viešųjų pirkimų pagrindinių principų laikymąsi 

Perkančiojoje organizacijoje ir sudaryti sąlygas taupiai, efektyviai ir rezultatyviai naudoti 

Perkančiajai organizacijai skirtus asignavimus ir kitas lėšas. 

3. Planuodama pirkimus ir sudarydama bei vykdydama pirkimo sutartis Perkančioji 

organizacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), jo 

įgyvendinamaisiais teisės aktais, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymais ir Perkančiosios organizacijos priimtais teisės 

aktais. 

4. Organizuojant ir kontroliuojant pirkimus Perkančiojoje organizacijoje laikomasi 

konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. 

 

II. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMAS 

5. Planuojant Perkančiosios organizacijos viešuosius pirkimus sudaromas vykdyti 

einamaisiais biudžetiniais metais numatomų pirkti Mokyklos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir 

paslaugų planas (toliau – Pirkimų planas). Mokyklos skyrių vedėjai, iki einamųjų metų gruodžio 31 

d., iš pavaldžių darbuotojų surenka kitiems metams reikalingų prekių, paslaugų ar darbų poreikį ir 

perduoda Perkančiosios organizacijos vadovo paskirtam atsakingam asmeniui. Atsakingas asmuo 

numatytą poreikį suderina su Mokyklos vyriausiuoju finansininku ir plano projektą teikią Mokyklos 

direktoriui. Pirkimų planas turi būti parengtas ir patvirtintas iki kiekvienų kalendorinių metų kovo 

12 dienos. Taip pat kiekvienais metais Perkančiosios organizacijos vadovo paskirtas asmuo 

atsakingu už viešųjų pirkimų planavimą ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o patikslinus einamųjų 

metų Pirkimų planą – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po patikslinimo, Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje skelbia tais metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę, kurioje 

nurodo pavadinimą, adresą, kontaktinius duomenis, pirkimo objekto pavadinimą ir kodą, numatomą 

kiekį ar apimtį (jeigu įmanoma), numatomą pirkimo pradžią, pirkimo būdą, ketinamos sudaryti 

pirkimo sutarties trukmę. Viešųjų pirkimų suvestinė skelbiama Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta 

tvarka. 

6. Pirkimai Perkančiojoje organizacijoje gali būti atliekami ir iki Pirkimų plano 

patvirtinimo, juos suderinus su Perkančiosios organizacijos direktoriumi. 

7. Pirkimų plano patikslinimą organizuoja Perkančiosios organizacijos direktoriaus 

paskirtas asmuo, atsakingas už viešųjų pirkimų planavimą, kartu su Perkančiosios organizacijos 

vyriausiuoju finansininku. 

8. Už Pirkimų plano vykdymą atsako Perkančiosios organizacijos pirkimų iniciatoriai ir 



organizatoriai, kurie pagal jų veiklos sričiai priskirtą kompetenciją atlieka pirkimus, o už šio plano 

vykdymo kontrolę – Viešųjų pirkimų organizatorius, pareigybės aprašyme nustatyta tvarka.  

 

III. SUTARČIŲ RENGIMO, VIZAVIMO, PASIRAŠYMO, REGISTRAVIMO IR 

VIEŠINIMO TVARKA 

9. Pirkimo sutartis sudaroma tik atlikus viešojo pirkimo procedūras ir nustačius 

laimėjusį pasiūlymą, jeigu Viešųjų pirkimų įstatymas ir kiti teisės aktai nenumato kitaip. 

10. Pirkimo sutarties projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu 

kodeksu, Viešųjų pirkimų įstatymu, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, griežtai laikantis viešojo 

pirkimo sąlygų nuostatų ir pirkimo laimėtojo pasiūlyme pateiktų duomenų. 

11. Pirkimo sutartis sudaroma raštu. Žodžiu ji gali būti sudaroma tik tada, kai pirkimo 

sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų) be PVM. 

12. Pirkimo sutarties projektą parengia Viešųjų pirkimų organizatorius arba Viešųjų 

pirkimų komisija (pirmininkas ar jo pavedimu kitas Komisijos narys), jei pirkimą atliko komisija. 

13. Viešųjų pirkimų organizatorius arba Viešųjų pirkimų komisija, rengdami pirkimo 

sutarties projektą, atsako už tai, kad pirkimo procedūros atliktos tinkamai, kaip numato Viešųjų 

pirkimų įstatymas, kad pirkimo sutartyje nurodytas pirkimo objektas, atsiskaitymo terminas 

(rekomenduojama nustatyti ne trumpesnį kaip 30 kalendorinių dienų atsiskaitymo terminą nuo 

sąskaitos faktūros gavimo dienos), sąskaitų faktūrų pateikimo tvarka ir kita informacija, numatyta 

Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnyje. 

14. Parengtas sutarties projektas suderinamas su pirkimo iniciatoriumi ir vyriausiuoju 

finansininku ir teikiamas Mokyklos direktoriui pasirašyti. 

15. Viešųjų pirkimų organizatorius laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo 

sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus konfidencialią 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 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar 

preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal 

jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti (viešinti) CVP IS. 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). 

16. Už sutarčių vykdymą atsako Perkančiosios organizacijos pirkimų iniciatoriai ir 

organizatoriai, kurie pagal jų veiklos sričiai priskirtą kompetenciją atlieka pirkimus, o už šių 

sutarčių vykdymo kontrolę – Viešųjų pirkimų organizatorius. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17. Už Tvarkos aprašo peržiūrėjimą ir atnaujinimą atsakingas Viešųjų pirkimų 

organizatorius 

 ___________________________  


