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VIEŠOJO PIRKIMO VERTINIMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Reikalavimai1 Atitiktis reikalavimams 

 Taip Ne Netai- 

koma 

Pastabos 

1. Ar parinktas viešojo pirkimo būdas atitinka 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, 

Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų 

įstatymas) ir su jo įgyvendinimu susijusių 

teisės aktų reikalavimus? (Pvz.: [1] 9, 12, 

42, 72, 92 str.; [2]; supaprastintų pirkimų 

taisyklės) 

    

2. Ar informavimas apie viešąjį pirkimą 

atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo ir su jo 

įgyvendinimu susijusių teisės aktų 

reikalavimus? (Pvz.: [1] 22, 23, 74, 86 str.; 

[5]) 

    

3. Ar viešojo pirkimo dokumentuose pateikta 

informacija atitinka Viešųjų pirkimų 

įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių 

teisės aktų reikalavimus?  

(Pvz.: [1] 24, 25, 28 str., 32 str. 1–2 d., 85 

str. 1 d., 87 str. 1 d., 88 str.; [3]; [6]; [7]; [8]; 

[10]; [11]; supaprastintų pirkimų taisyklės) 

    

4. Ar viešajam pirkimui pateiktų pasiūlymų 

vertinimas atitinka Viešųjų pirkimų 

įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių 

teisės aktų reikalavimus: 

    

4.1. 

 

Ar viešojo pirkimo dalyvio (kandidato), 

pateikusio laimėjusį pasiūlymą, 

kvalifikacijos vertinimas atitinka Viešųjų 

pirkimų įstatymo ir su jo įgyvendinimu 

susijusių teisės aktų reikalavimus? (Pvz.: 

[1] 32, 47, 53, 60, 76, 77, 87 str.; 

supaprastintų pirkimų taisyklės)  

    

4.2. 

 

Ar viešojo pirkimo dalyvių (kandidatų) 

pasiūlymų vertinimas atitinka Viešųjų 

pirkimų įstatymo ir su jo įgyvendinimu 

susijusių teisės aktų reikalavimus?  

(Pvz.: [1] 39, 90 str.; supaprastintų pirkimų 

taisyklės) 

    

                                                           
1
 Skaičius laužtiniuose skliaustuose rodo teisės akto, pateikiamo teisės aktų sąraše, eilės numerį 
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Eil. 

Nr. 

Reikalavimai1 Atitiktis reikalavimams 

 Taip Ne Netai- 

koma 

Pastabos 

4.3. 

 

Ar viešojo pirkimo dalyvių (kandidatų) 

pasiūlymų kainos vertinimas atitinka 

Viešųjų pirkimų įstatymo ir su jo 

įgyvendinimu susijusių teisės aktų 

reikalavimus? (Pvz.: [1] 40 str., 39 str. 2 d. 

3 p., 85 str. 1 d.; [4]; supaprastintų pirkimų 

taisyklės) 

    

5. 

 

Ar viešojo pirkimo pabaiga (pirkimo 

sutarties sudarymas) atitinka Viešųjų 

pirkimų įstatymo ir su jo įgyvendinimu 

susijusių teisės aktų reikalavimus? (Pvz.: 

[1] 18 str., 7 str. 4–5 d.; [3]; [9]; 

supaprastintų pirkimų taisyklės) 

    

6. 

 

Ar vykdant viešąjį pirkimą užtikrintas 

pagrindinių pirkimų principų laikymasis ir 

pirkimų tikslo siekimas? (Pvz.: [1] 3 str. 1–

2 d.) 

    

7. Kiti reikalavimai (įgyvendinančiosios 

institucijos nuožiūra) 

    

 Apibendrinimas     

 Ar buvo nustatyta viešojo pirkimo vykdymo 

tvarkos pažeidimų, turėjusių įtakos pirkimo 

rezultatams? 

    

 

 

 

 

 

 

_________________________________             ___________                       __________________ 

       (įgyvendinančiosios institucijos                        (parašas)                      (vardas ir pavardė) 

        darbuotojo pareigų pavadinimas) 

 

 

 

Teisės aktų sąrašas: 

1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102). 

2. Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-26 (Žin., 2003, Nr. 22-949; 2006, Nr. 12-454). 

3. Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 

patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 (Žin., 

2003, Nr. 22-944; 2011, Nr. 101-4768). 

4. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 1S-96 „Dėl 

pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“ (Žin., 

2009, Nr. 119-5131). 

5. Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų 

viešųjų pirkimų informacijai aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. 

gruodžio 13 d.  įsakymu Nr. 1S-184 (Žin., 2011, Nr. 157-7463). 
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6. Prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, 

ir šių prekių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2008 m. spalio 8 d.  nutarimu Nr. 1023 (Žin., 2008, Nr. 121-4600). 

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d.  nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų 

pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais 

galios“ (Žin., 2010, Nr. 91-4824). 

8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. D1-508 „Dėl 

Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos 

apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti 

pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 84-4110; 

2012, Nr. 134-6842). 

9. Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo 

kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 5 d.  nutarimu Nr. 432 (Žin., 2006, Nr. 51-1892). 

10. Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos 

vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų 

sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1-266 

(Žin., 2011, Nr. 131-6249). 

11. Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių 

transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašas, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 3-100 (Žin., 2011, 

Nr. 23-1110). 

______________________________ 

 


