
Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipia dėmesį į tai, kad klasikinio sektoriaus  perkančiosios 

organizacijos, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas užsienyje 

ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, taip pat kitas perkančiąsias 

organizacijas, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų 

padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė, atlikdama supaprastintus pirkimus, ne 

mažiau kaip 5 procentus visų supaprastintų pirkimų vertės pirkimų privalo atlikti iš neįgaliųjų 

socialinių įmonių, socialinių įmonių, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų 

nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos 

bausmes, arba įmonių, kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo 

terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų, jų pagamintoms prekėms, 

teikiamoms paslaugoms ar atliekamiems darbams pirkti arba atlikti pagal remiamų asmenų, 

kurių dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo programas, išskyrus atvejus, kai perkančiajai 

organizacijai reikiamų prekių šios įstaigos ir įmonės negamina, paslaugų neteikia ar darbų neatlieka. 

Taip pat primename, kad perkančiosios organizacijos, išskyrus Lietuvos Respublikos 

diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie 

tarptautinių organizacijų, rengia ir tvirtina planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais 

viešųjų pirkimų planus ir kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o šiuos planus patikslinusi, 

– nedelsdama, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo tinklalapyje, jei toks 

yra, skelbia tais metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinę Viešųjų pirkimų tarnybos 

nustatyta tvarka ir nurodo perkančiosios organizacijos pavadinimą, adresą, kontaktinius duomenis, 

pirkimo objekto pavadinimą ir kodą, numatomą kiekį ar apimtį (jeigu įmanoma), numatomą pirkimo 

pradžią, pirkimo būdą ir ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmę. ( Nuo 2014 sausio 1 d. mažos 

vertės pirkimų suvestinėje skelbti nebeprivaloma). 

 

Mokomąją medžiagą, kaip paskelbti planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinę galite rasti 

Viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapyje www.vpt.lt skiltyje  

Elektroniniai viešieji pirkimai.  

 

          Atkreipiame perkančiųjų organizacijų dėmesį, kad rengdami, pildydami ir skelbdami 

numatomų vykdyti viešųjų pirkimų suvestines, jose pažymėtų, kurie pirkimai bus vykdomi iš 

socialinių ir kitų Viešųjų pirkimų įstatymo 91 str. nurodytų įmonių. Šiems pirkimams pažymėti 

numatomų viešųjų pirkimų suvestinėje galite rinktis šiuos pirkimo būdus:  

 

·         Skelbiamas pirkimas ** su rezervuota teise (VPĮ 13 str.);  

·         Skelbiamas supaprastintas pirkimas ** su rezervuota teise (VPĮ 13 str.);  

·         Skelbiamas supaprastintas pirkimas ** (iš soc. įm. ir kitų VPĮ 91 str. nurodytų įm.).  

 

http://www.vpt.lt/admin/uploaded/2009/seminarai/Planuojami_pirkimai.pdf
http://www.vpt.lt/
http://www.vpt.lt/rtmp8/dtd/index.php?pid=12118921097&lan=LT

