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Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje yra numatyta, jog 

perkančioji organizacija, turi užtikrinti, kad prekių, paslaugų ir 

darbų viešieji pirkimai, atliekami Centrinės viešųjų pirkimų 

informacinės sistemos priemonėmis (kai pirkimo atveju 

elektroninėmis priemonėmis pateikiamas skelbimas apie pirkimą 

(neskelbiamų pirkimų atveju - kvietimas), kiti pirkimo 

dokumentai ir priimami tiekėjų pasiūlymai) kiekvienais metais 

sudarytų ne mažiau kaip 50 procentų perkančiosios organizacijos 

viešųjų pirkimų bendrosios vertės.



Klausimai kylantys perkančiosioms 

organizacijoms prieš pradedant vykdyti 

elektroninius pirkimus:

• Jeigu, vykdant viešąjį pirkimą elektroninėmis priemonėmis, 

dalis pirkimo dokumentų pateikiama elektroninėmis 

priemonėmis, dalis (pvz. brėžiniai) – kitu būdu (pvz. paštu), 

ir/arba jeigu dalis pasiūlymo pateikiama elektroninėmis 

priemonėmis, dalis – voke (pavyzdžiui, pasiūlymo galiojimo 

užtikrinimas, prekių pavyzdžiai), ar tokį pirkimą galima laikyti 

atliktu elektroninėmis priemonėmis, kaip to reikalauja Viešųjų 

pirkimo įstatymo 15¹ str. ir būtų įskaičiuojamas į Viešųjų 

pirkimų įstatymo 15¹ straipsnyje nurodytų pirkimų vertę?



Klausimai kylantys perkančiosioms 

organizacijoms prieš pradedant vykdyti 

elektroninius pirkimus:

• Atliekant pirkimus, pasiūlymai gali būti perduoti 

elektroninėmis priemonėmis ir ne elektroninėmis 

priemonėmis, t. y., vokuose. Ar tokie pirkimai, kurių metu 

leidžiama pasiūlymus pateikti ir elektroninėmis priemonėmis, 

ir įprastu būdu, būtų įskaičiuojami į Viešųjų pirkimų įstatymo 

15¹ straipsnyje nurodytų pirkimų vertę?



Klausimai kylantys perkančiosioms 

organizacijoms prieš pradedant vykdyti 

elektroninius pirkimus:

• Ar elektroninių pirkimų vertę (50 procentų) skaičiuoti tik nuo 

skelbiamų pirkimų, ar įskaičiuoti ir neskelbiamus pirkimus?

• Ar galima CVP IS priemonėmis vykdyti neskelbiamus 

pirkimus?

• Ar galima CVP IS priemonėmis vykdyti mažos vertės 

pirkimus?



Bendrosios sąlygos būtinos vykdyti elektroninius 

viešuosius pirkimus 



Viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta 

nuostata, jog perkančioji organizacija pirkimui (pirkimams) 

organizuoti ir atlikti privalo (mažos vertės pirkimams - gali) 

sudaryti Viešojo pirkimo komisiją, nustatyti jai užduotis ir 

suteikti visus įgaliojimus toms užduotims vykdyti.



Sukuriame organizacijos naudotojus



Sukuriame organizacijos naudotojus



Sukuriame organizacijos naudotojus



Sukuriame organizacijos naudotojus



Klausimai kylantys perkančiosioms organizacijoms:

1. Ar viešuosius pirkimus CVP IS priemonėmis gali vykdyti 
tik viešojo pirkimo komisija?

2. Ar perkančioji organizacija gali turėti tik vieną viešojo 
pirkimo komisija CVP IS?

3. Ar CVP IS ribojamas skaičius organizacijos naudotojų, 
kurie gali pasirašinėti organizacijos vardu?

4. Ar CVP IS ribojamas skaičius organizacijos naudotojų, 
turinčių administratoriaus teises?



Skelbiamo elektroninio ir skelbiamo 

neelektroninio pirkimo vykdymo ypatumai



Pirkimų šablonų parinkimas

Kada ir kokius šablonus naudoti?

“Popierinis” viešasis 

pirkimas 

(pasiūlymai vokuose)

Visais atvejais 

(tarptautinės, supaprastintų, 

mažos vertės pirkimų)

rinktis šabloną 

“Skelbimo 

ir pirkimo sąlygų publikavimas”



Kada ir kokius šablonus naudoti?

“Elektroninis viešasis 

pirkimas 

(pasiūlymai tik per CVP IS)

Mažos 

vertės 

pirkimas

Mažos vertės pirkimas 

(vert. krit. – mažiausia 

kaina)

Mažos vertės pirkimas 

(vert. krit. – ekonom. naud.

pasiūlymas)

Kt. šablonai



Kada ir kokius šablonus naudoti?

“Elektroninis viešasis 

pirkimas 

(pasiūlymai tik per CVP IS)

Supaprastintas 

pirkimas

Supaprastintas atviras 

pirkimas (vert. krit. –

mažiausia kaina)

Supaprastintas atviras 

pirkimas (vert. krit. –

ekonom. naud. 

pasiūlymas)

Ribotas (taip pat supap-

rastintas ribotas) 

konkursas

Neskelbiamos derybosKt. šablonai

Skelbiamos derybos 2

žingsnių 



Kur rasti trūkstamus šablonus?



Kur rasti trūkstamus šablonus?



Kur rasti trūkstamus šablonus?



Kur rasti trūkstamus šablonus?



Mažos vertės elektroninio pirkimo 

vykdymas CVP IS priemonėmis, kai juos 

atlieka pirkimų organizatorius ir komisija



Prisijungiame prie CVP IS



Sukuriame pirkimą



Sukuriame pirkimą



Pildomas pirkimo šablonas

1

2



Pildomas pirkimo šablonas

1

3

4! 5

6

2

Pirkimo organizatorius CVP IS priemonėmis vykdydamas pirkimą nenaudoja pasiūlymų dėžutės (jam nereikės vykdyti vokų 

atplėšimo procedūros, o su pasiūlymais galės automatiškai susipažinti iš karto po pasiūlymų pateikimo termino). 

Taip pat neprivalo reikalauti, kad pasiūlymas būtų pasirašytas saugiu elektroniniu parašu (VPĮ 85 str. 1 d.). 



Pirkimo darbų sąrašas. Privalomi, neprivalomi 

darbai.

1

2

3

4



Pirkimo darbų sąrašas. Privalomi, neprivalomi 

darbai.

5

6

8



Pirkimo darbų sąrašas. Privalomi, neprivalomi 

darbai.

7

Susipažinimo su pasiūlymais komisija nustatoma  tik tokiu atveju, jeigu pirkimą vykdo komisija.



Pirkimo komandos paskyrimas

1



Pirkimo komandos nustatymas



Pirkimo komandos nustatymas



Pirkimo komandos nustatymas



BVPŽ kodų pasirinkimas

2



BVPŽ kodų nustatymas



Pirkimo procedūrų datų nustatymas

3



Pirkimo procedūrų datų nustatymas

1

2



Kainos pateikimo nustatymas

4



Kainos pateikimo nustatymas



Pirkimo dokumentų prisegimas

5



Pirkimo dokumentų prisegimas

1



Pirkimo dokumentų prisegimas

2



Tiekėjų paieška



Tiekėjų paieška



Tiekėjų paieška



Susipažinimo su pasiūlymais nustatymas

7

Susipažinimo su pasiūlymais komisija nustatoma  tik tokiu atveju, jeigu pirkimą vykdo komisija.



Susipažinimo su pasiūlymais nustatymas



Kvietimų tiekėjams siuntimas

8



Kvietimų tiekėjams siuntimas

1



Kvietimų tiekėjams siuntimas



Kvietimų tiekėjams siuntimas

1

2

3



Kvietimų tiekėjams siuntimas



Susirašinėjimas su tiekėjais



Susirašinėjimas su tiekėjais



Susirašinėjimas su tiekėjais

1

2

3
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Susipažinimas su gautais pasiūlymais

Susipažinimo su pasiūlymais procedūra, kai pirkimą vykdo pirkimo organizatorius



Susipažinimas su gautais pasiūlymais

Susipažinimo su pasiūlymais procedūra, kai pirkimą atlieka pirkimo organizatorius



Susipažinimas su gautais pasiūlymais

Susipažinimo su pasiūlymais procedūra, kai pirkimą vykdo komisija



Susipažinimas su gautais pasiūlymais

Susipažinimo su pasiūlymais procedūra, kai pirkimą vykdo komisija



Susipažinimas su gautais pasiūlymais

Susipažinimo su pasiūlymais procedūra, kai pirkimą vykdo komisija



Susipažinimas su gautais pasiūlymais

Susipažinimo su pasiūlymais procedūra, kai pirkimą vykdo komisija



Susipažinimas su gautais pasiūlymais

Susipažinimo su pasiūlymais procedūra, kai pirkimą vykdo komisija



Tiekėjų informavimas apie pirkimo rezultatus



Tiekėjų informavimas apie pirkimo rezultatus



Laimėtojo nustatymas



Laimėtojo nustatymas



Skelbiamo kelių dalių elektroninio pirkimo 

vykdymo CVP IS priemonėmis, pasiūlymus 

vertinant pagal ekonomiškai naudingiausio 

pasiūlymo vertinimo kriterijų, ypatumai.



Sukuriame pirkimą

Vykdant tarptautinius, supaprastintus

(išskyrus mažos vertės pirkimus)

perkančioji organizacija privalo

pareikalauti, kad elektroninėmis

priemonėmis teikiamas pasiūlymas

būtų pasirašytas saugiu elektroniniu
parašu (VPĮ 17 str. 5 d. 2 p.).

Rekomenduojama pasirinkti

“XAdES”



Sukuriame pirkimą, skaidomą į atskiras pirkimo dalis

Vykdant tarptautinius, supaprastintus

(išskyrus mažos vertės pirkimus)

perkančioji organizacija privalo

pareikalauti, kad elektroninėmis

priemonėmis teikiamas pasiūlymas

būtų pasirašytas saugiu elektroniniu
parašu (VPĮ 17 str. 5 d. 2 p.).

Rekomenduojama pasirinkti

“XAdES”



Nustatome pirkimo dalis



Nustatome pirkimo dalis



Pirkimo dalių sąrašas, pirkimą suskaidžius į 

atskiras pirkimo dalis



Pirkimo darbų sąrašas, pirkimo neskaidžius į

Privaloma

Neprivaloma

Pasirinktinai

atskiras dalis. Privalomi, neprivalomi darbai.



Pirkimo darbų sąrašas

Kai vykdomas

skelbiamas

pirkimas

renkamės

“publikuoti

pirkimo

skelbimą”, kai

neskelbiamas –

kviečiami

pasirinkti tiekėjai



BVPŽ kodų nustatymai



BVPŽ kodų nustatymai



BVPŽ kodų nustatymai



Kainos pateikimo nustatymai



Kainos pateikimo nustatymai

Nuėmus “varneles”

nurodytose vietose, nebus

suformuotas reikalavimas

tiekėjams įvesti pasiūlymo

kainą sistemoje



Klausimai tiekėjams



Klausimai tiekėjams

Klausimai apie tiekėjų

kvalifikaciją formuojami tik

pirmame pasiūlymų voke



Klausimai tiekėjams

Sukuriami tiekėjų

kvalifikacijos klausimai

arba įkeliami iš  sukurto

šablono



Prisegti sąlygas



Prisegti sąlygas



Komisijos sudarymas



Komisijos sudarymas



Pildomas skelbimas, skelbiamų pirkimų atveju

Jeigu vykdomas pirkimas apie kurį

skelbiama, perkančioji organizacija

pildo skelbimą ir teikia Viešųjų pirkimų

tarnybai



Teikiamas pasiūlymas



Atsakoma į klausimus



Prisegami techniniai dokumentai



Prisegami kainos dokumentai



Teikiamas pasiūlymas



Teikiamas pasiūlymas



Teikiamas pasiūlymas



Teikiamas pasiūlymas



Pasiūlymas pateiktas



Pasiūlymo ataskaita



Tiekėjai pateikė pasiūlymus



Susipažinimas su gautais pasiūlymais



Susipažinimas su gautais pasiūlymais

Nustatytas komisijos narių skaičius

suveda savo slaptažodžius



Susipažinimas su gautais pasiūlymais



Pasiūlymai gali būti atidaromi

atskirai



Susipažinimas su gautais pasiūlymais



Atidaryti techniniai pasiūlymai



Galima susipažinti su techniniais

pasiūlymais



Informuojame tiekėją apie

atmetimą

Perkančioji organizacija, įvertinusi

tiekėjų kvalifikaciją ir/ar techninę

pasiūlymo dalį bei priėmusi sprendimą

atmesti tiekėjo pasiūlymą, siunčia

pranešimą apie atmetimą



Informuojame tiekėją apie

atmetimą



Atidaromi kainų pasiūlymai



Kainų pasiūlymai atidaromi po

vieną



Atidarome tik tuos pasiūlymus,
kurių techninė dalis atitiko

reikalavimus



Techninė ir kainos pasiūlymo dalys



Išsiunčiame pasiūlymų eilę



Nustatomas laimėtojas



Nustatytas laimėtojas



Pirkimo užbaigimas



Informacijos šaltinis www.vpt.lt

Dėkoju už dėmesį !


