Skaičiuojant numatomo pirkimo vertę, reikia žinoti:

Viešųjų pirkimų įstatymas
(toliau – VPĮ)
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. 1S-26
„Dėl numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“
(toliau – Metodika)
Skaičiuojant prekių vertę reikalingas: Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas,
dolor so.
patvirtintas 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 „Dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno“
.

2008 m. Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno
Aiškinamosios pastabos

.

VPĮ 9 straipsnis
Metodika

BVPŽ
BVPŽ aiškinamosios pastabos

Numatomo pirkimo vertės skaičiavimas
Numatomo pirkimo vertė
yra PO numatomos sudaryti
pirkimo sutarties vertė,
skaičiuojama imant visą
mokėtiną sumą be PVM,
įskaitant visas pirkimo
sutarties pasirinkimo ir
atnaujinimo galimybes

.

Pirkimo vertė
skaičiuojama pirkimo
pradžiai, kuri nustatoma
vadovaujantis VPĮ 7 str. 2
dalimi
Jeigu pirkimas prasideda
.vienais finansiniais metais ir
pasibaigia kitais finansiniais
metais, sudaromos sutarties
vertė įtraukiama į pirkimų
vertes tų finansinių metų,
kuriais pirkimas prasidėjo

.

Kai PO numato prizus ir (arba)
kitas išmokas kandidatams ar
dalyviams, apskaičiuodama
numatomą pirkimo vertę,
ji turi į tai atsižvelgti
Skaičiuojant pirkimo vertę
atsižvelgiama
į visą pirkimo sutartyje
nustatytą atlyginimą tiekėjui,
nepriklausomai nuo
finansavimo šaltinių
Skaičiuojant pirkimo vertę
neatsižvelgiama
į pirkimo sutarčių, sudaromų
pagal VPĮ 10 str. numatytas
išimtis, vertes

PO rengia ir tvirtina planuojamų atlikti einamaisiais
biudžetiniais metais viešųjų pirkimų planus ir ne vėliau
kaip iki kovo 15 d. CVP IS skelbia tais metais planuojamų
atlikti viešųjų pirkimų suvestinę
(VPĮ 7 str. 1 dalis)

Numatomo prekių ar paslaugų
pirkimo vertės skaičiavimas

Jeigu prekių ar paslaugų pirkimas
per einamuosius finansinius metus
arba
per 12 mėnesių nuo pirkimo
pradžios atliekamas vieną kartą
ir
sudaromos pirkimo sutarties
.
nenumatoma atnaujinti

Pirkimo vertė yra numatomos
sudaryti pirkimo sutarties vertė
.

Jeigu prekių ar paslaugų pirkimai
dėl savo pobūdžio atliekami reguliariai arba
jei sudarytas pirkimo sutartis numatyta per tam
tikrą laikotarpį atnaujinti
Pirkimo vertė yra faktinė perkamų prekių ar paslaugų
to paties tipo pirkimo sutarčių, sudarytų per
ankstesniuosius finansinius metus arba
per pastaruosius 12 mėnesių, vertė, pakoreguota
atsižvelgiant į sudaromoje pirkimo sutartyje
numatomus kiekio ar vertės pokyčius per 12 mėnesių
nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo

arba
Pirkimo vertė yra bendra visų perkamų prekių ar
paslaugų to paties tipo pirkimo sutarčių, sudarytų per
12 mėnesių nuo pirmojo prekių pristatymo ar per
pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį, jeigu jis yra
ilgesnis kaip 12 mėnesių, numatoma vertė

Reguliarus pirkimas
1
Konkretaus pirkimo objekto ypatybes

Savo vykdomos veiklos pobūdį ir
į tai, ar pirkimas atitinka PO įprastos veiklos
poreikius
(pvz., medikamentų pirkimas gydymo įstaigai)

4
Konkretus laikotarpis atitinkamo pirkimo
reguliarumui nustatyti nėra apibrėžtas .
(pvz., įsteigta nauja PO planuodama kanceliarinių prekių
pirkimą tokius pirkimus laikys reguliariais, kadangi PO
funkcijų vykdymui kanceliarinių prekių poreikis yra
nuolatinis. Taigi tiek pats pirmas kanceliarinių prekių
pirkimas, tiek ir vėlesni, per visą PO veiklos laikotarpį
atliekami kanceliarinių prekių pirkimai bus laikomi
reguliariais, nepaisant ir to, kad vienais finansiniais metais
buvo perkamos atitinkamos prekės, o kitais – ne)

PO, nustatydama,
ar pirkimas yra
reguliarus,
atsižvelgia į:

2

3

(pvz., gydymo įstaiga, kelis kartus per metus perka
vaistus ir medicinos diagnostikai reikalingus
reagentus. Tai yra reguliarūs pirkimai.
Tačiau kilus nenumatytai epidemijai, bei prireikus
specifinių vaistų ir (arba) reagentų, jų vienkartinis
pirkimas gydymo įstaigai būtų nereguliarus)

Paprastai reguliarus
pirkimas gali būti
numatytas iš anksto

Pirkimo sutarties pasirinkimo galimybė – tai tos pačios sutarties pratęsimas ir
(arba) visi pagal tą pačią pirkimo sutartį galimi papildomi įsigijimai
Pirkimo sutarties atnaujinimo galimybė – tai atskiras pirkimas dėl to paties
objekto, kai sudaroma nauja pirkimo sutartis

Numatomo prekių pirkimo vertės skaičiavimas

Viešasis
prekių
pirkimas
Tai viešasis pirkimas, kurio
dalykas yra prekių pirkimas,
nuoma,
lizingas
(finansinė
nuoma),
pirkimas išsimokėtinai, numatant
jas įsigyti ar to nenumatant,
taip pat perkamų prekių
pristatymo, montavimo, diegimo
ir kitos jų parengimo naudoti
paslaugos

To paties
tipo

Tos
pačios
rūšies

PREKIŲ PIRKIMO
SUTARTIMIS YRA SUTARTYS,
KURIOS SUDARYTOS DĖL
TOS PAČIOS RŪŠIES PREKIŲ

PREKĖMIS LAIKOMOS
PREKĖS, KURIOS PRIKLAUSO
TAI PAČIAI PREKIŲ GRUPEI
PAGAL BVPŽ SKAITMENINIO
KODO PIRMUS TRIS
SKAITMENIS

Tačiau: jei pagal BVPŽ kodą prekės yra tos pačios rūšies,
bet nėra skirtos identiškam ar panašiam naudojimui, tokių
prekių vertės gali būti skaičiuojamos atskirai

Pavyzdys
Pvz., stacionarūs kompiuteriai,
spausdintuvai, nešiojamieji
kompiuteriai yra tos pačios
rūšies, skirtingų savybių,
panašiam naudojimui
gaminamos prekės,
priklausančios tai pačiai grupei
30200000 (Kompiuterinė įranga
ir reikmenys).
Jeigu PO nėra įsitikinusi, kad sudaromos
sutartys yra ne to paties tipo, ji šias
sutartis turi priskirti tam pačiam tipui!

Prekių nuomos, lizingo (finansinės nuomos), pirkimo išsimokėtinai, numatant prekes įsigyti ar to nenumatant,
taip pat sudarant pirkimo sutartis dėl elektros energijos, šilumos, dujų, karšto ir šalto vandens tiekimo
pirkimo vertė skaičiuojama

Jeigu numatoma sudaryti
terminuotą pirkimo sutartį
kurios trukmė 12 ar mažiau mėnesių (≤ 12) bendra numatomos sudaryti
pirkimo sutarties vertė

Jeigu pirkimo sutarties trukmė yra
daugiau kaip 12 mėnesių (> Lorem
12) ipsum
bendra numatomos
pirkimo sutarties vertė,
įskaitant numatomą likutinę vertę

Jeigu numatoma sudaryti
neterminuotą pirkimo sutartį
arba jei abejojama dėl pirkimo sutarties trukmės
- pirkimo sutarties mėnesio vertė
padauginama iš 48

Numatomo paslaugų pirkimo vertės skaičiavimas

Viešasis
paslaugų
pirkimas
Tai viešasis pirkimas, kurio dalykas
yra VPĮ 2 priedėlio A paslaugų
sąraše ir B paslaugų sąraše
išvardytos paslaugos,
taip pat pirkimas, kurio dalykas yra
prekės ir šio įstatymo 2 priedėlyje
išvardytos
paslaugos,
jeigu
paslaugų kaina viršija prekių kainą,
ar pirkimas, kurio dalykas yra šio
įstatymo 2 priedėlyje išvardytos
paslaugos ir 1 priedėlyje išvardyti
darbai, jeigu šie darbai tik papildo
perkamas paslaugas

To paties
tipo
PASLAUGŲ PIRKIMO
SUTARTIMIS YRA SUTARTYS,
KURIOS SUDARYTOS DĖL TOS
PAČIOS KATEGORIJOS
PASLAUGŲ PAGAL
VPĮ 2 PRIEDĖLĮ

To
paties
tipo
IR (AR) SUTARTYS, KURIŲ
SUDARYMU YRA ARBA GALI
BŪTI SUINTERESUOTAS TAS
PATS TIEKĖJAS

Pavyzdys
Pvz., perkant kopijavimo aparatų
priežiūros ir remonto paslaugas bei fakso
aparato remonto ir priežiūros paslaugas,
šių paslaugų pirkimo sutartys būtų
laikomos to paties tipo, kadangi priklauso
tai pačiai 7 paslaugų kategorijai
„Kompiuterių ir susijusios paslaugos“
pagal VPĮ 2 priedėlį.
Tačiau
projektavimo
konsultacinės
paslaugos
ir
finansų
valdymo
konsultacinės paslaugos gali būti
nelaikomos to paties tipo, nepaisant to,
kad abi šios paslaugos priklauso tai pačiai
11 paslaugų kategorijai „Valdymo
konsultavimo ir susijusios paslaugos“
pagal Įstatymo 2 priedėlį, nes jų teikimu
nėra suinteresuotas tas pats tiekėjas.

Jeigu numatomoje sudaryti paslaugų pirkimo sutartyje nebus nurodoma visa
kaina (nurodomos tik kainodaros taisyklės), pirkimo verte laikoma:

Terminuotų pirkimo sutarčių,
kurių trukmė iki 48 mėnesių (< 48), atveju bendra numatomos sudaryti
pirkimo sutarties vertė

Lorem ipsum

Neterminuotų pirkimo sutarčių atveju arba
tada, kai numatomos sudaryti pirkimo sutarties
trukmė yra daugiau nei 48 mėnesiai (> 48) pirkimo sutarties mėnesio vertė
padauginama iš 48

Numatomo darbų pirkimo vertės skaičiavimas

Viešasis
darbų
pirkimas
Tai viešasis pirkimas, kurio
dalykas yra atlikti arba kartu
suprojektuoti ir atlikti darbus,
susijusius su viena iš VPĮ 1
priedėlyje išvardytų veiklos rūšių,
arba bet kokiomis priemonėmis
atlikti darbus, atitinkančius PO
nustatytus reikalavimus.
Darbas yra tam tikrų statybos
darbų kaip visumos rezultatas,
kuris gali savarankiškai atlikti
ekonominę ar techninę funkciją.

Darbų
pirkimo
vertė
TAI VISŲ DĖL TO PATIES OBJEKTO
SUDAROMŲ DARBŲ PIRKIMO SUTARČIŲ,
NESVARBU PER KOKĮ LAIKOTARPĮ JOS BUS
SUDAROMOS (PAVYZDŽIUI, DARBAI
VYKDOMI ETAPAIS), VERČIŲ SUMA
NUSTATANT DARBŲ PIRKIMO VERTĘ,
ĮSKAITOMOS IR NUMATOMO
PROJEKTAVIMO BEI KITŲ KARTU
PERKAMŲ PASLAUGŲ VERTĖS IR
DARBAMS ATLIKTI REIKALINGŲ PREKIŲ,
KURIAS RANGOVUI PATEIKIA PERKANČIOJI
ORGANIZACIJA, NUMATOMOS VERTĖS

Objektas

TAI STATINYS SU INŽINERINIAIS TINKLAIS, DĖL
KURIO STATYBOS, REMONTO, REKONSTRUKCIJOS
AR NUGRIOVIMO YRA PARENGTAS IR
PATVIRTINTAS PROJEKTAS,
ARBA KURIAM PERKAMOS PROJEKTAVIMO
PASLAUGOS IR ATLIEKAMI DARBAI.
JEIGU PROJEKTO PAGAL ĮSTATYMUS RENGTI
NEREIKIA, OBJEKTU YRA STATINYS SU
INŽINIERINIAIS TINKLAIS, KURIO STATYBAI,
REMONTUI, REKONSTRUKCIJAI AR NUGRIOVIMUI
NUMATYTAS FINANSAVIMAS

Jeigu dėl to paties statinio su inžineriniais tinklais rengiami keli
projektai, kurių įgyvendinimo laikas panašus,
skaičiuojant darbų pirkimo vertę reikia sudėti šių kelių projektų
įgyvendinimui numatomų sudaryti darbų pirkimo sutarčių vertes.

Pavyzdys
Skirtingose vietose, tuo pat metu ir pagal
savarankiškus projektus vykdomi darbai
gali būti savarankiškais objektais,
pavyzdžiui, tiesiant ilgą kelio atkarpą,
taisant kelius skirtingose vietose, jeigu jie
gali savarankiškai atlikti ekonominę ar
techninę funkciją. Tokiu atveju kiekvieno
savarankiško projekto vertė ir yra pirkimo
vertė. Pvz., PO ketina įsigyti darbus trims
skirtingiems objektams. Numatomos
darbų pirkimo vertės: pirmam objektui –
100 000 Eur be PVM, antram objektui –
200 000 Eur be PVM, trečiam objektui –
50 000 Eur be PVM. Darbus ketinama
įsigyti tuo pačiu pirkimu, skaidant pirkimą
į tris atskiras dalis. Tokiu atveju darbų
pirkimo sutarčių dėl atskirų objektų
vertės nėra sumuojamos, tačiau pirkimo
būdas turi būti parenkamas atsižvelgiant į
didžiausią darbų vertę. Kadangi antrojo
objekto numatoma darbų pirkimo vertė
yra 200 000 Eur be PVM, būtų vykdomos
supaprastinto (ne mažos vertės) pirkimo
procedūros.

Pirkimai, vykdomi per Centrinę perkančiąją
organizaciją (toliau – CPO)

Metodika, 7 punktas

Pavyzdys

Perkančioji organizacija,
dalį prekių, paslaugų ar
darbų pirkdama pati, kitą
dalį – per CPO,

Pavyzdys

Perkančioji organizacija
taip pat savarankiškai
perka nešiojamųjų
kompiuterių, kurių vertė –
87 000 Eur be PVM.

privalo atsižvelgti į
centralizuotame pirkime
savo pačios sudaromų
pirkimo sutarčių vertę.

your date here

Pavyzdys

Perkančioji organizacija
per CPO perka
nešiojamuosius
kompiuterius, kurių vertė
– 290 000 Eur be PVM.

Kadangi šių prekių pirkimo sutartys yra
to paties tipo, jų vertė turi būti
sumuojama ir PO nešiojamuosius
kompiuterius privalo pirkti tarptautinio
pirkimo būdu.

Pirkimai, vykdomi pagal įgaliojimą

Metodika, 8 punktas

Pavyzdys

Jeigu pirkimas vykdomas pagal
įgaliojimą, pirkimo verte laikoma
didžiausia iš šių verčių:

PO, skaičiuodama kitų pirkimų vertes,
neatsižvelgia į pagal įgaliojimus
vykdomų pirkimų vertes, tačiau privalo
įskaityti šių pirkimų metu savo pačios
sudaromų sutarčių vertes.

Pavyzdys

Įgaliotoji PO taip pat pati
ketina tuo pačiu pirkimu
įsigyti nešiojamųjų
kompiuterių, kurių vertė –
87 000 Eur be PVM.

kiekvienos PO apskaičiuota pirkimo vertė;
įgaliotosios PO apskaičiuota pirkimo vertė,
kurią sudaro to paties pirkimo metu
ketinamų sudaryti to paties tipo prekių ar
paslaugų pirkimo sutarčių arba dėl to
paties objekto sudaromų darbų pirkimo
sutarčių verčių suma.

Pavyzdys

Perkančioji organizacija įgaliojo
kitą PO nupirkti nešiojamųjų
kompiuterių, kurių vertė –
130 000 Eur be PVM.

Tokiu atveju nešiojamų
kompiuterių vertės turi
būti sumuojama ir PO
nešiojamuosius
kompiuterius privalo pirkti
tarptautinio viešojo
pirkimo būdu.

Tuo atveju, jei įgaliotoji perkančioji tuo pačiu
pirkimu sau nepirks nešiojamų kompiuterių, o jos
pirkimų plane tokie pirkimai numatyti, bet jie bus
vykdomi vėliau, tuomet nešiojamų kompiuterių
vertės neturi būti sumuojamos ir įgaliotoji PO
nešiojamuosius kompiuterius gali pirkti
supaprastinto viešojo pirkimo būdu.

