
 

 

 

 

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ ĮMONIŲ GRUPĖS PERKANČIŲJŲ SUBJEKTŲ  

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės perkančiųjų subjektų mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – LTG) įmonių grupės 

perkančiųjų subjektų (toliau – Perkantieji subjektai) naudai, įgaliojimų pagrindu, organizuojamų ir vykdomų 

mažos vertės prekių, paslaugų ir darbų pirkimų (toliau – Pirkimai) taisykles. 

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų 

vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – 

KSPĮ), Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. 

birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 (aktualia redakcija, toliau – VPT Aprašas) ir kitais viešuosius pirkimus 

reglamentuojančiais teisės aktais.  

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos KSPĮ 2 straipsnyje bei VPT Apraše. 

4. Tvarkos aprašas taikomas Pirkimams, kai: 

4.1. numatoma prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 58 000 Eur (penkiasdešimt 

aštuoni tūkstančiai eurų) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), o numatoma darbų pirkimo vertė 

mažesnė kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) be PVM; 

4.2. atliekamas toms atskiroms pirkimo dalims, kurių bendra vertė yra mažesnė kaip 58 000 Eur 

(penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų) be PVM to paties tipo prekių ar paslaugų  sutarčių vertės, o perkant 

darbus – mažesnė kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) be PVM. Jeigu 

numatoma pirkimo vertė lygi tarptautinio pirkimo vertės ribai, bendra dalių vertė, atliekant mažos vertės ir 

kitų supaprastintų pirkimų procedūras, turi būti ne didesnė kaip 20 (dvidešimt) procentų bendros visų pirkimo 

dalių vertės. 

5. Pirkimų organizavimo, vykdymo tvarką bei kokie dokumentai pildomi Pirkimo procedūrų metu 

(išskyrus VPT Aprašo 17 punkte nurodytus dokumentus, kurie yra privalomi) LTG ir Perkantieji subjektai 

nustato vidaus dokumentuose.  

 

II. PIRKIMŲ VYKDYMAS 

 

6. LTG ir Perkantieji subjektai siekdami pasirengti Pirkimui ir pranešti tiekėjams apie Pirkimo planus 

bei reikalavimus, gali atlikti rinkos kainų ir (ar) pasiūlos tyrimą, prašyti suteikti ir gauti rinkos, taip pat 

nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių konsultacijas, konsultuotis su visuomene, taip pat gali 

iš anksto Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbti pirkimų techninių 

specifikacijų projektus, vadovaudamiesi KSPĮ 39 straipsnio nuostatomis. 

7. LTG ir (ar) Perkantieji subjektai Pirkimo būdus nustato bei Pirkimo procedūras vykdo 

vadovaudamiesi VPT Aprašu, kiek jo nepakeičia šis Tvarkos aprašas. Kiekvienu atveju, vykdant Pirkimo 

procedūras, privaloma atsižvelgti į KSPĮ I skyriaus, 44, 47 straipsnių, 68 straipsnio 1 dalies, 90 straipsnio, 

94 straipsnio 5, 6, 7 ir 9 dalių, 99 straipsnio, VI ir VII skyrių nuostatas, viešųjų pirkimų pagrindinius principus 

ir tikslus (KSPĮ 29 straipsnis), kitų teisės aktų privalomus reikalavimus. 

8. VPT Aprašas Pirkimo procedūroms, įskaitant Pirkimo būdo nustatymą bei kitus reikalavimus, 

taikomas visa apimtimi, išskyrus: 

8.1. VPT Aprašo 21.1.3 papunktį, kuris keičiamas šiuo Tvarkos aprašu ir išdėstomas taip: 

„21.1.3. Aprašo 21.2.4 ir 21.2.6 punktuose nurodytais atvejais apklausa turi būti vykdoma CVP IS 

priemonėmis, išskyrus jei į mažos vertės neskelbiamą pirkimą kviečiamas tik vienas tiekėjas. Kitais, nei 

21.2.4 ir 21.2.6 punktuose, nurodytais atvejais apklausa gali būti vykdoma kitomis nei CVP IS priemonėmis.“; 

8.2. VPT Aprašo 21.2.1 papunktį, kuris keičiamas šiuo Tvarkos aprašu ir išdėstomas taip: 
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„21.2.1. jei numatoma prekių ar paslaugų pirkimo ar preliminariosios sutarties vertė yra mažesnė kaip 

30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) (be PVM), o darbų – mažesnė nei 100 000 Eur (šimtas tūkstančių 

eurų) be PVM; kitais atvejais - esant motyvuotam pirkimo organizatoriaus sprendimui.“; 

8.3. VPT Aprašo 21.2.6 papunktį, kuris keičiamas šiuo Tvarkos aprašu ir išdėstomas taip: 

„21.2.6. jeigu paslaugos, darbai ar prekės perkami tik mokslo, eksperimentų, studijų, mokslinio ar 

techninio tobulinimo tikslais, jeigu nesiekiama gauti pelno arba padengti mokslinių tyrimų, eksperimentų, 

studijų ar eksperimentinės plėtros ar techninio tobulinimo išlaidų ir jeigu toks pirkimas neribos konkurencijos 

vėlesniuose tokiuose pirkimuose;“; 

8.4. VPT Aprašo 21.2.9 papunktį, kuris keičiamas šiuo Tvarkos aprašu ir išdėstomas taip: 

„21.2.9. kai ypač palankiomis sąlygomis perkama iš tiekėjo, kuris yra likviduojamas, 

restruktūrizuojamas, bankrutuojantis, bankrutavęs ar su kreditoriais sudaręs taikos sutartį, arba tiekėjo 

atžvilgiu taikomos panašios procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus arba jeigu yra 

trumpalaikės ypač palankios sąlygos, leidžiančios reikalingas prekes įsigyti už daug mažesnę negu rinkos 

kainą;“; 

8.5. VPT Aprašo 21.2.15 papunktį, kuris keičiamas šiuo Tvarkos aprašu ir išdėstomas taip: 
„21.2.15. jei perkamos teisėjų, prokurorų, profesinės karo tarnybos karių, perkančiojo subjekto  

valstybės tarnautojų ir (arba) darbuotojų ir (arba) valdymo organų mokymo ir konferencijų paslaugos;“.  

 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Tvarkos aprašas gali būti keičiamas ar papildomas tik LTG generalinio direktoriaus įsakymais.  

10. Tvarkos aprašas taikomas tiek, kiek neprieštarauja KSPĮ ir (ar) kitiems teisės aktams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


