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PIRKIMO VERTĖ

 Prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/61051eb07af111e48d20daf2927aba7d/UGUpJaGjGE

 I VARIANTAS

 Prekių ir (ar) paslaugų pirkimo vertė iki 58 000,00

Eur (be PVM)

 Darbų pirkimo vertė iki 145 000,00 Eur (be PVM)

 II VARIANTAS

 Prekių ir (ar) paslaugų pirkimo vertė 58 000,00 Eur

(be PVM) ir daugiau

 Darbų pirkimo vertė 145 000,00 Eur (be PVM) ir

daugiau

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/61051eb07af111e48d20daf2927aba7d/UGUpJaGjGE


I  VARIANTAS

 Pirkimas vykdomas paprastai, apklausiami bent
3 tiekėjai ir perkama iš mažiausią kainą
pasiūliusio tiekėjo.

 Tinka komerciniai pasiūlymai, pridėti su
paraiška. Reiškia, rinkdami komercinius
pasiūlymus, pirkimą jau atlikote.

 Galite su tiekėju sudaryti sutartį ar pirkti pagal
sąskaitą.

 Nepamirškite – galite pirkti ir iš kito tiekėjo,
siūlančio mažiausią kainą.

 Jei esate PVM mokėtojas, vertinkite tiekėjų
kainos be PVM. Jei nesate PVM mokėtojas,
vertinkite kainas su PVM.



II  VARIANTAS - BŪDAS

 PIRKIMO BŪDAI: 

 Konkursas;

 Derybos (jos galimos jei neįvyko konkursas).

 Projekto vykdytojas, prieš pradėdamas pirkimą,

kurio vertė lygi arba viršija 145 000 Eur be PVM,

gali Agentūrai pateikti planuojamo pirkimo

dokumentus išankstiniam vertinimui atlikti.



II  VARIANTAS – NMA SISTEMA

 Konkurso būdu, pirkimas pradedamas apie jį

paskelbus NMA skiltyje „Projektų vykdytojų

pirkimai“ - https://www.nma.lt/index.php/projektu-vykdytoju-pirkimai/5460

https://www.nma.lt/index.php/projektu-vykdytoju-pirkimai/5460


II  VARIANTAS - DOKUMENAI

 Juridinis asmuo sprendimu (potvarkiu/nutarimu/

įsakymu) sudaromo pirkimo komisiją:

• Komisija ne mažiau kaip iš 3 asmenų.

• Sprendime turi būti nurodoma komisijos

personalinė sudėtis ir funkcijos.

 Fizinis asmuo tampa pirkimų organizatoriumi ir

komisijos nesudarinėja. Sprendimus priima pats.

 Konkurso dokumentus reikia paskelbti NMA

tinklapyje:

• Kvietimas

• Pasiūlymo forma

Dokumentų formos čia.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/61051eb07af111e48d20daf2927aba7d/UGUpJaGjGE


II  VARIANTAS - PASIŪLYMAI

 Laimėtoju laikomas tas tiekėjas, kuris pasiūlė

MAŽIAUSIĄ kainą.

 Jei projekto vykdytojas yra PVM mokėtojas, turi

būti vertinamos tiekėjų kainos be PVM. Jei

projekto vykdytojas nėra PVM mokėtojas, turi būti

vertinamos tiekėjų pasiūlymų kainos su PVM. Tuo

atveju, kai siūlomos prekės, paslaugos ir (ar)

darbai nėra apmokestinami PVM, turi būti

vertinamos tiekėjų pasiūlymų kainos be PVM.



II  VARIANTAS – PRANEŠIMAI

 Per 7 kalendorines dienas nuo sprendimo dėl

neįvykusio konkurso arba laimėtojo nustatymo

priėmimo dienos turi apie tai raštu pranešti

tiekėjams, dalyvavusiems konkurse (jeigu

dalyvavo bent vienas).



II  VARIANTAS – SUTARTIS

 Pirkimo organizatorius sutartį siūlo sudaryti tam

tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu

pagal mažiausios kainos kriterijų.

 Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Prie jos gali

būti pridedami vertimai į vieną ar kelias kalbas.

 Pirkimo objekto kaina, nurodyta sutartyje, turi

būti tokia pat, kaip ir pirkimo objekto kaina,

nurodyta pasiūlyme. Kitos sutarties sąlygos negali

prieštarauti skelbime ir kvietime pateikti

pasiūlymą nurodytai informacijai.



II  VARIANTAS – ĮVERTINIMAS

 Projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 30

kalendorinių dienų nuo pirkimo pabaigos

Agentūros interneto svetainėje turi užpildyti

ataskaitą apie pirkimo rezultatus, jeigu pirkimas

buvo vykdytas Agentūros interneto svetainėje.

 Vėliau turi pateikti NMA prašymą, kad jo pirkimą

įvertintų.

 Gauta išvada – tinkamai įvykdyto pirkimo

įrodymas, teikiama su mokėjimo prašymu.



PAPILDOMA INFORMACIJA

 Prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/61051eb07af111e48d20daf2927aba7d/UGUpJaGjGE

 Pirkimų sistema
https://www.nma.lt/index.php/projektu-vykdytoju-pirkimai/5460

 Pirkimų vadovas
https://www.nma.lt/uploads/files/dir2277/dir113/dir5/18_0.php

 Pavyzdiniai dokumentai
https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/pirkimu-vykdymas/pavyzdines-

dokumentu-formos/25462

 Sankcijos už pažeidimus
https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/pirkimu-vykdymas/sankcijos-uz-

pirkimu-pazeidimus/25230

 Kada juridinis asmuo yra perkančioji organizacija, o kada ne?
https://www.nma.lt/index.php/naujienos/kada-juridinis-asmuo-yra-perkancioji-organizacija-o-kada-ne/21388

 Į ką atkreipti dėmesį vykdant pirkimus per NMA sistemą
https://www.nma.lt/index.php/naujienos/i-ka-atkreipti-demesi-vykdant-pirkimus-per-nma-sistema/11426

 Dažniausios klaidos
https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/pirkimu-vykdymas/naudinga-

informacija/25489
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