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UAB JONIŠKIO BUTŲ ŪKIO PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ NESKELBIAMOS APKLAUSOS 

BŪDU, ORGANIZAVIMO TVARKA  
 

 

1. Neskelbiamos apklausos pirkimo būdas taikomas visiems atliekamiems mažos vertės 

pirkimams, kurių numatoma sutarties vertė yra mažesnė kaip 10000,00 Eur (dešimt tūkstančių 

eurų) be PVM (toliau – Pirkimas). 

2. Numatoma kiekvieno Pirkimo sutarties vertė nurodoma perkančiosios organizacijos vadovo 

įsakymu, prieš pradedant kiekvieną Pirkimą, kuris yra ir įpareigojimas/užduotis Pirkimo 

organizatoriui vykdyti Pirkimą. 

3. Pirkimus visais atvejais atlieka perkančiosios organizacijos vadovo paskirtas Pirkimo 

organizatorius, pagal pirkimo iniciatoriaus pateiktą prašymą dėl pirkimo atlikimo (forma 

pridedama).   

4. Pirkimas visais atvejais atliekamas žodžiu (telefonu, prekybos (tiekėjo veiklos vykdymo) 

vietoje, vertinant internete tiekėjų skelbiamą informaciją apie kainas ir kitaip), apklausiant 

vieną tiekėją. Pirkimo organizatorius gali priimti sprendimą atlikti pirkimą raštu (CVP IS 

priemonėmis, elektroniniu paštu, paštu, faksu, pateikiant asmeniškai ar kitomis priemonėmis) 

ir/ar apklausti daugiau nei vieną tiekėją. 

5. Pirkimo dokumentai nėra rengiami. Pirkimo organizatorius gali nuspręsti rengti pirkimo 

dokumentus, kurie turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, turi būti nurodytas pasiūlymų 

pateikimo terminas (toks, kad tiekėjui pakaktų laiko parengti pasiūlymą). 

6. Susipažinimo su pateiktu pasiūlymu (jei apklausiama daugiau tiekėjų – pateiktais pasiūlymais) 

procedūra nevykdoma. Pirkimo organizatorius, apklausęs tiekėją, patikrina, ar tiekėjo 

siūlomas Pirkimo objektas atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir ar tiekėjo siūloma 

kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina. Jei Pirkimo objektas atitinka 

perkančiosios organizacijos poreikius, Pirkimo organizatorius gali derėtis dėl kainos. 

7. Pirkimo organizatorius gali nevertinti viso pasiūlymo, jei patikrinęs jo dalį nustato, kad 

pasiūlymas, vadovaujantis jam nustatytais reikalavimais, turi būti atmestas.  

8. Tiekėjų kvalifikacija netikrinama. 

9. Laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas, kurio pasiūlymas atitinka perkančiosios 

organizacijos poreikius (jei buvo rengiami pirkimo dokumentai – juose nustatytus 

reikalavimus) ir tiekėjo siūloma kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina. 

Jei buvo apklausti keli tiekėjai, laimėtoju išrenkamas tas, kurio pasiūlymas tenkina 

perkančiosios organizacijos poreikius (jei buvo rengiami pirkimo dokumentai – juose 

nustatytus reikalavimus), tiekėjo siūloma kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai 

nepriimtina ir ji mažesnė nei kitų tiekėjų, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti.               

10. Pirkimo organizatorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po sprendimo priėmimo, raštu 

(elektroniniu paštu, paštu, faksu, pateikiant asmeniškai ar kitomis priemonėmis) informuoja 

tiekėją (jei buvo apklausti keli tiekėjai – suinteresuotus dalyvius) apie Pirkimo procedūros 

rezultatus vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 58 straipsnio 1 dalies reikalavimais, 

išskyrus atvejus, kai Pirkimo sutartis sudaroma žodžiu. 

11. Su tiekėju, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjusiu, sudaroma Pirkimo sutartis. 

12. Sudaromoje Pirkimo sutartyje nustatomas ne ilgesnis kaip 3 metų nuo sutarties sudarymo 

prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo laikotarpis. 

13. Sutartis sudaroma raštu. Žodžiu ji gali būti sudaroma, kai jos vertė yra mažesnė kaip 3000,00 

Eur (trys tūkstančiai eurų) be PVM. 



14. Kai Pirkimo sutartis sudaroma raštu, joje turi būti nurodoma: 

14.1. Perkamos prekės, paslaugos ar darbai, preliminarus, o jei įmanoma – tikslus, jų kiekis 

(apimtis). 

14.2. Kainodaros taisyklės. 

14.3. Mokėjimo tvarka. 

14.4. Sutarties prievolių įvykdymo terminai. 

14.5. Sutarties peržiūros sąlygos ar pasirinkimo galimybės, jei tai numatoma. 

14.6. Subtiekėjai, jei vykdant Pirkimo sutartį jie pasitelkiami, ir jų keitimo tvarka. 

14.7. Informacija, kad tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad Pirkimo sutartį 

vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

14.8. Informacija, kad vykdant Pirkimo sutartį, PVM sąskaitos-faktūros, sąskaitos-faktūros, 

kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis 

informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. 

14.9. Kita informacija pagal poreikį. 

15. Pirkimo sutartis gali būti keičiama vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 

nuostatomis. 

   


