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IX SKYRIUS  - PIRKIMŲ PRIEŽIŪRA 

125. Kalendorinių metų pradžioje projekto vykdytojas privalo skaičiuoti planuojamą metų veiklos
finansavimą. Neperkančioji organizacija Taisyklėse suprantama kaip juridinis asmuo, kuris nėra perkančioji
organizacija kaip ji apibrėžta VPĮ 2 straipsnio 25 dalyje ir kuriai netaikomas šio VPĮ nuostatos, tačiau kuri
įgyvendina arba numato įgyvendinti (kaip projekto vykdytojas arba projekto partneris) iš Fondo
finansuojamą projektą..

126 Jeigu projekto vykdytojas, pagal planuojamą metų pradžioje finansavimą, yra ne perkančioji
organizacija, o per metus gavus finansavimą paaiškėja, kad jis tapo perkančiąja organizacija, visus pirkimus
nuo šio momento jis privalo vykdyti vadovaujantis VPĮ.

127. Ministerija arba Atsakinga institucija turi teisę vykdytojo paprašyti pateikti nurodytą informaciją:
127.1. išankstinio skelbimo apie pirkimą kopiją (jei taikoma);

127.2. pirkimo dokumentų (įskaitant skelbimo ar kvietimo teikti pasiūlymus) kopijas (jei taikoma);

127.3. laimėtojo pasiūlymo kopiją (jei taikoma);

127.4. susirašinėjimo su tiekėjais raštų kopijas (jei taikoma);

127.5. tiekėjų pretenzijų ir atsakymo į jas kopijas (jei taikoma);

127.6. protokolų kopijas (jei taikoma);

127.7. tiekėjų apklausos pažymos kopiją (jei taikoma);

127.8. pirkimo sutarties kopiją (jei taikoma);

127.9. informacinius pranešimus apie sprendimus pirkti prekes, paslaugas ir darbus nepaskelbus apie pirkimą (jei taikoma)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/63249f40128b11ea9d279ea27696ab7b

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/63249f40128b11ea9d279ea27696ab7b


VII SKYRIUS - REIKALAVIMAI SPORTO PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

66.5. yra patirtos laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, jeigu 

sporto projekto vykdytojas (arba partneris, jei pirkimą vykdo projekto partneris), 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, yra perkančioji 

organizacija, arba yra patirtos laikantis atsakingos institucijos nustatytos neperkančiųjų 

organizacijų pirkimų vykdymo tvarkos, jei sporto projekto vykdytojas nėra perkančioji 

organizacija.

NUTARIMAS

DĖL SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 

PROPORCIJŲ, SPORTO RĖMIMO FONDO ADMINISTRAVIMUI SKIRTŲ 

LĖŠŲ DALIES NUSTATYMO IR SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS 

FINANSUOJAMŲ 

SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2019 m. sausio 23 d. Nr. 85

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/736bc5d011bf11ea9d279ea27696ab7b

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/736bc5d011bf11ea9d279ea27696ab7b


PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
ar

NEPERKANČIOJI ORGANIZACIJA
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PERKANČIOJI ORGANIZACIJA

Perkančioji organizacija (toliau –PO)

• Kriterijai, pagal kuriuos subjektui pripažįstamas perkančiosios organizacijos statusas, 
įtvirtinti VPĮ 4 straipsnyje.

• Organizacijos laikomos perkančiosiomis, jeigu visa ar tam tikra jų veiklos dalis yra
skirta specialiai nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio viešiesiems interesams tenkinti ir
jei jos yra finansuojamos, kontroliuojamos arba valdomos valstybės ar savivaldybės.

• Visus pirkimus vykdo pagal Viešųjų pirkimų įstatymą



NEPERKANČIOJI ORGANIZACIJA

Neperkančioji organizacija (toliau – NPO) – tai juridinis asmuo, kuris 

nėra perkančioji organizacija kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2008, Nr. 81-3179) 4 

straipsnyje.

NPO gali būti tiek projekto vykdytojas, tiek jo partneriai, vykdantys 

projekto pirkimus.

Neperkančiosios organizacijos viešuosius pirkimus turi vykdyti pagal ŠMSM 

patvirtintą NPO pirkimų vykdymo tvarkos aprašą.



Tam, kad viešiesiems ar privatiems juridiniams 

asmenims būtų pripažintas perkančiosios 

organizacijos statusas, be juridinio asmens statuso 

reikalavimo, būtina, kad jų visa ar tam tikra veiklos 

dalis specialiai būtų skirta viešiesiems interesams, 

kurie yra nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio, 

tenkinti ir arba: 

a) jų veikla būtų daugiau kaip 50 procentų 

finansuojama iš valstybės ar savivaldybių 

biudžetų ar kitų valstybės ar savivaldybių fondų 

lėšų, arba kitų viešųjų ar privačiųjų juridinių 

asmenų lėšų; arba 

b) jie kontroliuojami valstybės ar savivaldybių 

institucijų arba kitų įstaigų, kurių veiklą 

reglamentuoja viešoji teisė; arba 

c) jie turi administraciją, valdymo ar priežiūros 

organą, kurio daugiau kaip pusė narių skiriami 

valstybės ar savivaldybių institucijų arba kitų 

viešųjų ar privačiųjų asmenų, reglamentuojamų 

VPĮ 4 straipsnio.

KADA TAMPAMA PERKANČIĄJA 
ORGANIZACIJA



KADA TAMPAMA PO

• http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/NVO_kaip_PO_statusas.pdf

• http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/infografikai/kada_tampu_po.pdf

• http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/infografikai/ka_daryti_tapus_po.pdf

http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/NVO_kaip_PO_statusas.pdf
http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/infografikai/kada_tampu_po.pdf
http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/infografikai/ka_daryti_tapus_po.pdf


VIEŠIEJI PIRKIMAI

2



PAGRINDINIAI NPO VYKDOMŲ 
PIRKIMŲ PRINCIPAI

Pagrindiniai principai, kuriuos atlikdamos pirkimų procedūras, 

nustatydamos laimėtoją ir vykdydamos pirkimo sutarties reikalavimus 

turi užtikrinti NPO, yra šie:

• lygiateisiškumo,

• nediskriminavimo,

• abipusio pripažinimo,

• proporcingumo.

• skaidrumo.



PASIRUOŠIMAS VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS

1 ŽINGSNIS

• Planuojami  
metų pirkimai

• Peržiūrima 
projekto 
sąmata

2 ŽINGSNIS

• Skaičiuojama 
pirkimų vertė
(kiekvienai 
prekei priskiriant 
BVPŽ kodą)

3 ŽINGSNIS

• Pagal pirkimų 
vertes 
nustatomi 
pirkimo būdai

4 ŽINGSNIS

• Pirkimų 
vykdymas



PIRKIMO VERČIŲ 
NUSTATYMAS
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PIRMASIS ŽINGSNIS –
PER VIENERIUS METUS NUMATOMŲ 
PIRKIMŲ VERTĖS NUSTATYMAS



PASITIKSLINKITE 
AR JŪSŲ PREKĖS 
PRIKLAUSO TAM 
PAČIAM 
PREKIŲ/PASLAUGŲ 
BVPŽ KODUI

Tikrinami pirmi 3 skaitmenys

www.viesujupirkimu.lt/bvpz-klasifikatorius
www.verslolink.lt/bvpz-kodai
www.bvpzkodai.lt
www.vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/bvpz.pdf

http://www.viesujupirkimu.lt/bvpz-klasifikatorius/
http://www.verslolink.lt/bvpz-kodai
http://www.bvpzkodai.lt/
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/bvpz.pdf


PIRMASIS ŽINGSNIS –
PER VIENERIUS METUS NUMATOMŲ 
PIRKIMŲ VERTĖS NUSTATYMAS



ANTRASIS ŽINGSNIS –
PIRKIMO BŪDO NUSTATYMAS



4

APKLAUSA

PIRKIMO BŪDAS



• Apklausti min. 1 tiekėją

• Pirkimo dokumentų 

galima neruošti

• Pirkimas registruojamas 

pirkimų žurnale

• Apklausti bent 3 tiekėjai

• Ruošiami pirkimo 

dokumentai (tech. 

specifikacija, reikalavimai)

• Pirkimas registruojamas 

pirkimų žurnale ir pildoma 

tiekėjų apklausos pažyma

Žodžiu
(telefonu, prekybos vietoje)

Raštu

Viešai prieinama informacija*
(internete, reklaminėje medžiagoje), 

*kai vertė iki 1000 Eur be PVM

NESKELBIAMA APKLAUSA:
Iki 10 000€ 

be PVM/metus

1 – 999,99 € be PVM 1 000 – 9 999,99 € be PVM



5

KONKURSAS

PIRKIMO BŪDAS



Skelbiama:

•laikraštyje (nacionalinis dienraštis arba 

savaitraštis,

•interneto svetainėje (socialiniuose tinkluose,

•Kviečiama dalyvauti tiesiogiai

KONKURSAS

10 000 – 58 000€ 

be PVM/metus

Apklausa raštu

Vykdo pirkimų komisija

Pasirengimas pirkimui

• Rinkos analizė

• Pirkimo dokumentų 
rengimas 
(techninė specifikacija 
ir kt.)

Skelbimas ir 
susipažinimas sus 

pasiūlymais

• Skelbimas apie 
pirkimą
(laikraštyje ir 
internete)

• Pasiūlymų 
pateikimo terminas
hh:00

Pasiūlymų vertinimas

• Objekto atitikimas

• Ar kaina ne per 
didelė (ar neviršytas 
biudžetas)

• Sudaroma 
pasiūlymų eilė

• Per 5 d.d. 
informuojama apie 
rezultatus

Sutarties sudarymas ir 
vykdymas

• Pasirašoma sutartis



PIRKIMŲ VYKDYMAS
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Viešųjų pirkimų vykdymo etapai

Sutartis
Paskelbiami 
nugalėtojai

Pildomi  
dokumentai

Vertinami 
pasiūlymai

Vykdoma 
apklausa

Ruošiama 
techninė 

specifikacija



Dinaminis lauko reklamos stendas

Gabaritai 3400×4500 mm

Matomos reklamos laukas 3000×4000 mm

Talpinamos reklamos skaičius Maks. 8 plakatai

Plakato laiko ekspozicija Reguliuojama: 5-99 s

Svoris Ne daugiau 750 kg

Elektros maitinimas 220V

Maksimali galia Ne mažiau 980 W

Lempų skaičius 22 vnt. , liuminescencinės

El. apsaugos lygis CE sertifikuotas, dviguba izoliacija, elektros nuotėkio relė

Garantija Ne trumpiau kaip 1 metai

Komplektavimas Stendo rėmas, plakato sukimo mechanizmas, stendo tvirtinimo 

priedai, montavimo įrankiai ir detalės, instrukcija lietuvių kalba

TECHNINĖ 
SPECIFIKACIJA

Pavyzdys

Sutartis
Paskelbiate 
nugalėtoją

Pildote 
pirkimo 

dokumentus

Vertinate 
pasiūlymus

Vykdote 
apklausą

Paruošiate 
techninę 

specifikaciją



DAŽNIAUSIOS KLAIDOS 
RENGIANT TECHNINĘ 
SPECIFIKACIJĄ

• nurodomi registruoti prekės ženklai;

• pamirštama įrašyti „arba lygiavertis“;

• nurašomos techninės specifikacijos iš kurio 

nors vieno tiekėjo katalogo;

• naudojama itin daug parametrų (pavyzdžiui, 

personaliniam kompiuteriui aprašyti užtenka 

maždaug 10 parametrų);

• nurodomi itin tikslūs parametrai: aukštis, plotis, 

svoris ir pan.,

• prašoma specifinių ir nebūtinų sertifikatų, 

atestatų ir pan.;

• pirkimo objektas ir apimtys nevisiškai atitinka 

projekto aprašymą.

Sutartis
Paskelbiate 
nugalėtoją

Pildote 
pirkimo 

dokumentus

Vertinate 
pasiūlymus

Vykdote 
apklausą

Paruošiate 
techninę 

specifikaciją



PIRKIMO BŪDAS

/ REIKALAVIMAI

NESKELBIAMA APKLAUSA KONKURSAS

Pirkimo vertė

(€ be PVM)

Iki 9 999,99 € 10 000 –57 999,99 € 

Pirkimo vykdymo 

forma

Raštu, žodžiu arba pasinaudojant viešai

tiekėjų pateikta informacija (internete, 

reklaminėje medžiagoje ir pan.)

Raštu

Pirkimo skelbimas Neprivalomas Privalomas nacionaliniame laikraštyje, 

interneto svetainėje

Tiekėjams pateikiama 

informacija 

(dokumentai

P
R

IV
A

LO
M

I

Tikslūs ir aiškūs techniniai ir (ar) funkciniai prekių, paslaugų reikalavimai 

(t.y. techninė specifikacija ir (arba) apibūdinamas norimas rezultatas

Pasiūlymo pateikimo terminas

Pirkimo sąlygos

Teikėjų pasiūlymų vertinimo sąlygos

N
E
P

R
IV

A
LO

M
I

Minimalūs teikėjų kvalifikacijos ir finansinių, ekonominių ir techninių 

pajėgumų reikalavimai

Pirkimo sutarties sąlygos arba pirkimo sutarties projektas

Kiti reikalavimai

Sutartis
Paskelbiate 
nugalėtoją

Pildote 
pirkimo 

dokumentus

Vertinate 
pasiūlymus

Vykdote 
apklausą

Paruošiate 
techninę 

specifikaciją



PIRKIMO BŪDAS

/ REIKALAVIMAI

NESKELBIAMA APKLAUSA KONKURSAS

Privalomas minimalus 

pasiūlymų pateikimo

terminas

Nenustatomas 

(pirkimo vykdytojas turi pasirinkti 

protingą terminą, atsižvelgdamas į 

pirkimo būdą ir sudėtingumą

10 dienų nuo pirkimo paskelbimo

Pasiūlymų vertinimo 

būdas
Mažiausios kainos arba ekonominio naudingumo

Pasiūlymų vertinimą 

atlieka

Projekto vykdytojo (partnerio) 

atsakingas asmuo

Pirkimo komisija

Tiekėjų informavimas 

apie pirkimo sutarties

sudarymą

Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymą

Sutartis
Paskelbiate 
nugalėtoją

Pildote 
pirkimo 

dokumentus

Vertinate 
pasiūlymus

Vykdote 
apklausą

Paruošiate 
techninę 

specifikaciją



https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/2
9524820aff711e68987e8320e9a5185

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/29524820aff711e68987e8320e9a5185


https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/2
9524820aff711e68987e8320e9a5185

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/29524820aff711e68987e8320e9a5185


https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/2
9524820aff711e68987e8320e9a5185

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/29524820aff711e68987e8320e9a5185


PASIŪLYMŲ VERTINIMO BŪDAI

Sutartis
Paskelbiate 
nugalėtoją

Pildote 
pirkimo 

dokumentus

Vertinate 
pasiūlymus

Vykdote 
apklausą

Paruošiate 
techninę 

specifikaciją

Mažiausios kainos būdas –
kai laimėjusiu pripažįstamas 
pasiūlymas, kuriame nurodyta 
mažiausia kaina;

Ekonominio naudingumo būdas –
kai laimėjusiu pripažįstamas pasiūlymas, 
surinkęs daugiausiai balų pagal
ekonominio naudingumo vertinimo 
kriterijus (kokybinius kriterijus ir kainą).

Dažniausiai
Kokybiniai kriterijai sudaro ~60 %
Kaina sudaro ~40%

Daugiau:
www.vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/
ENPV_gaires.pdf

Daugiau:
www.vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/
mp/infografikai/prekes_paslaugos_kainodara
_20190510.pdf

http://www.vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/ENPV_gaires.pdf
http://www.vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/infografikai/prekes_paslaugos_kainodara_20190510.pdf
http://www.vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/infografikai/prekes_paslaugos_kainodara_20190510.pdf


PIRKIMO 
DOKUMENTAI

• išankstinis skelbimas apie pirkimą; 

• kvietimas teikti pasiūlymus;

• laimėtojo pasiūlymas;

• susirašinėjimas su tiekėjais;

• tiekėjų pretenzijos ir atsakymai į jas;

• pirkimų komisijos protokolai;

• tiekėjų apklausos pažymos;

• pirkimo sutartis;

• informaciniai pranešimai apie sprendimus 

pirkti prekes, paslaugas ir darbus 

nepaskelbus apie pirkimą.

Rekomenduojame išsisaugoti 

kopijas: 

„momentinę ekrano kopiją “, 
pdf kopijas ir pan.

Sutartis
Paskelbiate 
nugalėtoją

Pildote 
pirkimo 

dokumentus

Vertinate 
pasiūlymus

Vykdote 
apklausą

Paruošiate 
techninę 

specifikaciją



Eil. 

nr.

Pirkimo 

objektas

Planuota 

pirkimo 

vertė Eur 

be PVM

BVPŽ 

kodas

Pirkimo 

būdas

(apklausa 

žodžiu, 

raštu, 

konkursas)

Vertinimo 

kriterijus

(mažiausia 

kaina, 

ekonominis 

naudingumas)

Sutarties 

forma 

(raštu/

žodžiu)

Apklaustų 

tiekėjų 

skaičius

Geriausią 

pasiūlymą 

pateikusio 

(laimėjusio 

tiekėjo) 

pavadinimas

Laimėjusio 

pasiūlymo 

kaina Eur su 

PVM

Tiekėjų 

apklausos 

pažymos Nr. 

(Pildoma tik 

jei apklaustas 

daugiau nei 1 

tiekėjas)

PIRKIMŲ ŽURNALAS
(Pirkimų žurnalo forma)

Sutartis
Paskelbiate 
nugalėtoją

Pildote 
pirkimo 

dokumentus

Vertinate 
pasiūlymus

Vykdote 
apklausą

Paruošiate 
techninę 

specifikaciją

Atsisiųsti



Eil. 

nr.

Pirkimo 

numeris 

pirkimo 

žurnalo 

skiltyje

Apklausti 

tiekėjai 

(pavadinimai) / 

Konkurso 

atveju 

apklausti 

tiekėjai ir 

pasiūlymus 

pateikę pagal 

viešą skelbią 

tiekėjai 

(pavadinimai)

Pasiūlymo 

pateikimo data 

(nurodomas ir 

konkretus laikas, 

jei pasiūlymas 

pateikiamas 

paskutinę 

pasiūlymo 

pateikimo termino 

dieną)

Tiekėjų 

pasiūlymai Eur 

su PVM

Geriausią 

pasiūlymą 

pateikusio 

tiekėjo 

pavadinimas

Geriausią 

pasiūlymą 

pateikusio tiekėjo 

pavadinimas

Priežastys, kodėl 

apklausti mažiau 

nei 3 tiekėjai 

(pildoma tik tuo 

atveju, jei Tvarkos 

apraše numatyta 

pareiga apklausti 

mažiausiai 3 tiekėjus 

ir tiekėjai nebuvo 

apklausti)

Pastabos

(neprivaloma)

1
 T

ie
k
ė
ja

s

2
 T

ie
k
ė
ja

s

3
 T

ie
k
ė
ja

s

1
 T

ie
k
ė
ja

s

2
 T

ie
k
ė
ja

s

3
 T

ie
k
ė
ja

s

1
 T

ie
k
ė
ja

s

2
 T

ie
k
ė
ja

s

3
 T

ie
k
ė
ja

s

PIRKIMO PAŽYMA
(Pirkimų pažymos forma)

Sutartis
Paskelbiate 
nugalėtoją

Pildote 
pirkimo 

dokumentus

Vertinate 
pasiūlymus

Vykdote 
apklausą

Paruošiate 
techninę 

specifikaciją

Atsisiųsti



SUDARANT SUTARTĮ NEGALI BŪTI KEIČIAMA 
LAIMĖJUSIO TIEKĖJO PASIŪLYMO KAINA

Sutartis gali būti sudaroma 
žodžiu

Sutartis turi būti sudaroma 
tik raštu

Sutartis
Paskelbiate 
nugalėtoją

Pildote 
pirkimo 

dokumentus

Vertinate 
pasiūlymus

Vykdote 
apklausą

Paruošiate 
techninę 

specifikaciją

1 – 2 999,99 € 
be PVM

Virš 3 000 € 
be PVM



DOKUMENTAI IR 
PAGALBA
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Įsakymas ir tvarkos aprašas dėl 
neperkančiųjų organizacijų pirkimų

1.Įsakymas ir tvarkos aprašas dėl neperkančiųjų organizacijų pirkimų, įgyvendinant 
Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus, vykdymo tvarkos 

1. Priedas 1. Pirkimo pažymos forma 
1. .xlsx formatu
2. .pdf formatu

2. Priedas 2. Pirkimų žurnalo forma 
1. .xlsx formatu
2. .pdf formatu

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d1276a9032a711eabe008ea93139d588
https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2019/01/Pirkimo-pa%C5%BEymos-forma.xlsx
https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2019/01/Pirkimo-pa%C5%BEymos-forma.pdf
https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2019/01/Pirkim%C5%B3-%C5%BEurnalo-forma.xlsx
https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2019/01/Pirkim%C5%B3-%C5%BEurnalo-forma.pdf


Pirkimų organizavimas (VPT)

• http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/organi
zavimas_kontrole_gaires.pdf
Gairių priedai: 

– 1 priedas Pavyzdinės pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės 
taisyklės, 

– 2 priedas Pavyzdinis registras.

• https://vpt.lrv.lt/lt/metodine-pagalba/gaires-ir-
rekomendacijos

http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/organizavimas_kontrole_gaires.pdf
http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/organizavimas_kontrole_gaires_1_priedas.docx
http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/organizavimas_kontrole_gaires_2_priedas.xlsx
https://vpt.lrv.lt/lt/metodine-pagalba/gaires-ir-rekomendacijos
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IŠ PAREIŠKĖJŲ 
GALI BŪTI 
PRAŠOMA 
PATEIKTI:

• išankstinio skelbimo apie pirkimą kopiją; 

• pirkimo dokumentų (įskaitant skelbimo ar 

kvietimo teikti pasiūlymus) kopijas;

• laimėtojo pasiūlymo kopiją;

• susirašinėjimo su tiekėjais raštų kopijas;

• tiekėjų pretenzijų ir atsakymo į jas kopijas;

• protokolų kopijas;

• tiekėjų apklausos pažymos kopiją;

• pirkimo sutarties kopiją;

• informacinius pranešimus apie sprendimus 

pirkti prekes, paslaugas ir darbus 

nepaskelbus apie pirkimą.



Kilus klausimų susisiekite

El. paštu 2020SRFprojektai@smpf.lt

Telefonu:
8 607 20079
8 674 88618
8 667 59893

mailto:2020SRFprojektai@smpf.lt

