Perkančiųjų organizacijų veiklos, susijusios
su viešųjų pirkimų procedūrų vykdymu,
tikrinimų taisyklių
2 priedas

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA
PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ TIKRINIMO KONTROLINIS
KLAUSIMYNAS
______ m. _____________mėn. ___d. Tikrinimo ataskaitos Nr.___________ priedas

Tikrinimo vieta: __________________________________________________________________
(adresas)

Tikrinimas pradėtas: 20 m.
d.
val.
min.
Tikrinimas baigtas: 20 m.
d.
val.
min.
Tikrinimą atliko: Viešųjų pirkimų tarnybos Kontrolės skyriaus
________________________________________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, telefono ir fakso numeriai)

Pavedimo atlikti Tikrinimą data ir registracijos numeris: __________________________________
Tikrinimo rūšis: __________________________________________________________________
Anksčiau perkančioji organizacija buvo tikrinta: _________________________________________
(data ir Tikrinimo išvados numeris)

Tikrintos perkančiosios organizacijos pavadinimas: ______________________________________
Tikrintos perkančiosios organizacijos kodas: ____________________________________________
Tikrintos perkančiosios organizacijos buveinės adresas: ___________________________________
Tikrintos perkančiosios organizacijos veiklos pobūdis: ____________________________________
Įgaliotieji (perkančiąją organizaciją atstovaujantieji) darbuotojai: ___________________________
________________________________________________________________________________
(perkančiosios organizacijos vadovo įgaliotieji asmenys, dalyvavę Tikrinime)
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1. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMAS
Ar perkančioji organizacija iki kovo 15 d. parengė, patvirtino viešųjų pirkimų planą ir paskelbė viešųjų
pirkimų suvestinę Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. ([1] 7 str. 1 d.; [2])
Ar perkančioji organizacija tikslino patvirtintą viešųjų pirkimų planą ir, patikslinusi viešųjų pirkimų planą,
nedelsiant patikslino ir viešųjų pirkimų suvestinę Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
([1] 7 str. 1 d.; [2])
2. VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ SUDARYMAS
Ar perkančioji organizacija prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų–pardavimų sutartis sudaro tik
atlikusi viešojo pirkimo procedūras, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu
(toliau – VPĮ) nuostatomis, išskyrus VPĮ 10 straipsnyje nurodytas išimtis. ([1] 3 str. 2 d., 18 str. 1 d.)
Ar perkančioji organizacija sudaro vidaus sandorius tik su ūkio subjektais, atitinkančiais VPĮ 10 straipsnio
5 dalyje nustatytas sąlygas, ir gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą.
([1] 10 str. 5 d.)
Ar perkančioji organizacija užtikrino, kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai, atliekami Centrinės
viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (kai viešojo pirkimo atveju elektroninėmis
priemonėmis pateikiamas skelbimas apie viešąjį pirkimą (neskelbiamų pirkimų atveju – kvietimas), kiti
viešojo pirkimo dokumentai ir priimami tiekėjų pasiūlymai) kiekvienais kalendoriniais metais sudarytų ne
mažiau kaip 50 procentų perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų bendrosios vertės.
([1] 151 str.)
3. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ VYKDYMAS
Ar perkančioji organizacija turi pasitvirtinusi supaprastintų pirkimų vykdymo taisykles ir jas paskelbusi
Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
([1] 85 str. 2 d.; [3])
Ar perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklėse nustatyti atvejai, kai apie pirkimą galima
neskelbti, atitinka VPĮ 92 straipsnio nuostatas. ([1] 92 str. 2–7 d.)
Ar perkančioji organizacija užtikrina, kad 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.
([1] 91 str. 1 d.)
4. DOKUMENTŲ RENGIMAS, SAUGOJIMAS, ATASKAITŲ TEIKIMAS
Ar perkančioji organizacija teikia Tarnybai raštu visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų, kai pagal
preliminariąsias pirkimo sutartis sudaromos pagrindinės sutartys, visų per kalendorinius metus atliktų
mažos vertės pirkimų ir šio įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje nurodytų supaprastintų pirkimų ataskaitą.
([1] 19 str. 4 d., [4])
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Ar perkančioji organizacija metinėje ataskaitoje pateikia duomenis apie visus per kalendorinius metus
atliktus pirkimus, taip pat ir pagal VPĮ 10 straipsnio 5 dalies ir 91 straipsnio reikalavimus.
([1] 19 str. 4 d., 10 str. 5 d., [4])
Ar perkančioji organizacija turi dokumentus, pagrindžiančius jos priimtų sprendimų atitiktį VPĮ
reikalavimams. ([1] 16 str. 3 d., 21 str., 85 str. 4 d.; [4])

Tikrinimo išvada:
Perkančioji organizacija laikosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) reikalavimų.
Perkančioji organizacija nesilaiko Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) reikalavimų:
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Teisės aktų žymėjimas klausimyne:
1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102);
2. Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų
tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 1S-49 (Žin., 2009, Nr. 60-2396; 2012, Nr. 113-5771);
3. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2008 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 1S-83 (Žin., 2008, Nr. 103-3962);
4. Viešųjų pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1S-194 (Žin., 2011, 164-7852).
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