NEPERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ
PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠO NAUJOVĖS
Valerijus Kirilovas
Viešųjų pirkimų specialistas

Įsakymas ir tvarkos aprašas dėl
neperkančiųjų organizacijų pirkimų
Aktualios nuorodos – www.srf.lt

Įsakymas ir tvarkos aprašas dėl Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos
pagal viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo lėšomis
finansuojamus sporto projektus:
•Įsakymas ir tvarkos aprašas (galiojanti redakcija nuo 2022-01-01);
•1 Priedas. Pirkimo pažymos forma;
•2 Priedas. Pirkimų žurnalo forma;
•3 priedas. Informacija dėl skaidrumo, lygiateisiškumo principų užtikrinimo perkant
pagal neperkančiųjų organizacijų tvarką.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0f7b64a06a2211eca9ac839120d251c4

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS
2. <…>. Neperkančiosioms organizacijoms, kurių
projekto sąmata neviršija 15 000 (penkiolika tūkstančių) eurų sumos,
atliekant pirkimus Tvarkos aprašas, išskyrus Tvarkos aprašo II ir VII
skyrių nuostatas, netaikomas. <…>
II skyrius. Pirkimo tikslas ir principai
VII skyrius. Pirkimo sutartis

II SKYRIUS. PIRKIMO TIKSLAS IR PRINCIPAI
5. Projekto vykdytojas užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras,
nustatant laimėtoją ir vykdant pirkimo sutarties reikalavimus būtų
laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio
pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų*.
* Paslaugų teikimo sutartys negali būti sudaromos su Projektų vykdytojo
darbuotojais, jų giminaičiais ar organizacijos (projekto vykdytojo) nariais<…>.
Kad būtų užtikrintas kuo didesnis tiekėjų varžymasis ir pirkimo rezultatas – įsigytų
prekių, paslaugų kainos neviršytų analogiškų prekių, paslaugų vidutinių rinkos kainų.

3 priedas. Informacija dėl skaidrumo, lygiateisiškumo principų užtikrinimo perkant pagal neperkančiųjų organizacijų tvarką.

III SKYRIUS. PLANUOJAMO PIRKIMO VERTĖS
NUTATYMAS IR PIRKIMO BŪDAI
Pirkimo
vertė
Pirkimo
būdas
Apklaustų
tiekėjų sk.
Apklausos
būdai

be PVM

0 -1999,99 €

5 000 €
be PVM

15 000 €
be PVM

2000 -14 999,99 €

nuo 15 000 €

Neskelbiama apklausa (arba konkursas)

Konkursas

min. 1 tiekėjas

Žodžiu / Raštu

min. 3 tiekėjai

Tik raštu

Konkursas

Pirkimo vertės nustatymas ir pirkimo būdai

2 000 €

0€

PIRKIMŲ ŽURNALAS

Pirkimo vertės nustatymas ir pirkimo būdai

Pradedamas pildyti planuojant pirkimus

PER VIENERIUS METUS
NUMATOMŲ
PIRKIMŲ VERTĖS
NUSTATYMAS

Išlaidų pavadinimas
Atminimo ženkliukai
Medaliai
Taurių komplektai
IT paslaugos
Apsaugos paslaugos
Renginio draudimo paslaugos
Čempionato organizavimo sklaida
Patalpų nuoma Vilniuje
Spaudinių maketavimas ir spausdinimas
Transporto nuoma
IT įrangos nuoma
Trenerių kvalifikacijos kėlimas
Teisėjų kvalifikacijos kėlimas
Reklama Facebook
Reklama Instagram
Reklaminiai straipsniai
Štanga 430 kg
Pakyla
Teisėjavimo įranga

Iš viso, Eur
1 800,00 €
3 270,00 €
1 500,00 €
3 850,00 €
500,00 €
1 500,00 €
4 000,00 €
10 000,00 €
700,00 €
4 000,00 €
7 000,00 €
1 000,00 €
2 000,00 €
175,00 €
210,00 €
400,00 €
4 600,00 €
4 800,00 €
15 000,00 €

Pirkimo vertės nustatymas ir pirkimo būdai

Sąmatoje numatyta nupirkti:

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

Pirkimo vertės nustatymas ir pirkimo būdai

BVPŽ —
Bendrasis
Viešųjų
Pirkimų
Žodynas

Pirkimo vertės nustatymas ir pirkimo būdai

11. To paties tipo prekių ar paslaugų pirkimui per vienus kalendorinius metus
gali būti taikoma
• apklausa iš vieno tiekėjo, kai pirkimo vertė mažesnė nei 2 000 (du tūkstančiai)
eurų be PVM,
• viršijus 2 000 (dviejų tūkstančių) eurų be PVM sumą – apklausa iš 3 tiekėjų,
• viršijus 15 000 (penkiolikos tūkstančių) eurų be PVM – skelbiamas konkursas.
Eur be PVM
1900
7500
6000
1000
16 400

Apklausos būdai A
3 tiekėjai
konkursas
3 tiekėjai
1 tiekėjas

Apklausos būdai B
1 tiekėjas
3 tiekėjai
konkursas
3 tiekėjai

Pirkimo vertės nustatymas ir pirkimo būdai

III SKYRIUS. PLANUOJAMO PIRKIMO VERTĖS
NUTATYMAS IR PIRKIMO BŪDAI

III SKYRIUS. PLANUOJAMO PIRKIMO VERTĖS
NUTATYMAS IR PIRKIMO BŪDAI

Pirkimo vertės nustatymas ir pirkimo būdai

15 punktas. Pirkimas apima prekes su skirtingais BVPŽ

IV SKYRIUS. PIRKIMO VYKDYMAS
Pildomi dokumentai
14. Jei Projekto vykdytojas vykdo kelis sporto projektus, pirkimų vertės
sumuojamos bendrai visiems projektams ir pildomas vienas bendras pirkimų
žurnalas, atitinkamame stulpelyje nurodant projekto numerius.
19. Vykdydamas pirkimus <…> visus pirkimus turi registruoti pirkimų žurnale
(Tvarkos aprašo 2 priedas). Jei pirkimo apklausos (žodžiu ar raštu) būdu vertė
lygi arba viršija 2 000 eurų be PVM, Projektų vykdytojas turi papildomai
parengti ir užpildyti pirkimo pažymą (Tvarkos aprašo 1 priedas).
Pirkimų žurnalas bei pirkimų pažyma pildoma viena vieniems kalendoriniams
metams, įrašą apie pirkimą įrašant iškart atlikus pirkimą. Taisymai atgaline data
negalimi, o jei būtina daryti taisymą, jie turi būti atsekami.

IV SKYRIUS. PIRKIMO VYKDYMAS
Konfidencialumas ir nešališkumas
20. <…>Projektų vykdytojo darbuotojai, pirkimo komisijos nariai ar ekspertai,
stebėtojai, dalyvaujantys pirkimo procedūroje ar galintys daryti įtaką jos
rezultatams, pirkimo procedūrose dalyvautų ar su pirkimu susijusius
sprendimus priimtų, tik prieš tai pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą ir
nešališkumo deklaraciją (nešališkumo deklaracijos tipinė forma patvirtinta
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 1S-93
„Dėl Nešališkumo deklaracijos tipinės formos patvirtinimo“), kuri saugoma
kartu su kitais projekto dokumentais. Analogiški reikalavimai taikomi ir pirkimų
organizatoriui. Konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją
asmuo pasirašo, kai yra paskiriamas atlikti jam numatytas pareigas.

IV SKYRIUS. PIRKIMO VYKDYMAS
Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai
23. Pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai negali dirbtinai riboti
tiekėjų galimybių dalyvauti pirkime ar sudaryti sąlygas dalyvauti tik
konkretiems tiekėjams. Minimalūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai turi
būti proporcingi pirkimo objektui.
Pirkimo dokumentuose nustatant kvalifikacinius reikalavimus ir jų įrodymo
dokumentus, rekomenduojama vadovautis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų
nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017
m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 „Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų
nustatymo metodikos patvirtinimo“)

IV SKYRIUS. PIRKIMO VYKDYMAS
Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai
TIEKĖJO KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI:
Teisė verstis veikla
Finansinis ir ekonominis pajėgumas
Bendros metinės pajamos iš veiklos, su kuria
susijęs atliekamas pirkimas.
Vidutinės metinės visos veiklos pajamos.
Vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria
susijęs atliekamas pirkimas.
Finansinis santykis
Bendrojo (pastovaus) mokumo koeficientas
Einamojo likvidumo koeficientas.
Kritinio likvidumo koeficientas

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas
Techninis ir profesinis pajėgumas
Panašių darbų atlikimo patirtis.
Panašių prekių tiekimo ar panašių paslaugų
teikimo patirtis.
Reikalavimai dėl technikos specialistų ir techninių
organizacijų
Paslaugų teikėjo ar rangovo, ar jų personalo, <…>
išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija.

„Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“

25. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal vieną iš šių
kriterijų:
25.1. mažiausią kainą;
25.2. kainos ir kokybės santykį, vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos
rekomendacijomis ir išaiškinimais: Viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio,
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairių, (privaloma, kai
perkamos paslaugos, kurių vertė lygi arba viršija 58 000 (penkiasdešimt
aštuonis tūkstančius) eurų be PVM).

Kainos ir kokybės santykis

IV SKYRIUS. PIRKIMO VYKDYMAS
Pasiūlymų vertinimas

IV SKYRIUS. PIRKIMO VYKDYMAS
Pasiūlymų vertinimas

Daugiau:
www.vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/infografikai/prekes
_paslaugos_kainodara_20190510.pdf

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

Daugiau:
www.vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/ENPV_gaires.pdf
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/ENPV_gaires_2017-1109%E2%80%942018-02-13.pdf

Kainos ir kokybės santykis

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

IV SKYRIUS. PIRKIMO VYKDYMAS

Kainos ir kokybės santykis

Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairės.

Kainos ir kokybės santykis

Kvalifikacijos kėlimo seminarų ciklo paslaugos pirkimas
Pasiūlymų vertinimo kriterijai
• Pateikiami pasiūlymai 2 vokuose:
A voke – prašoma pateikti pasiūlymą 2 seminarų (po 8 ak. val.) vedimui, aprašant paslaugų valdymą K1,
paslaugų turinį K2 bei pateikiant lektorių kvalifikaciją K3;
B voke – kainos pasiūlymas.
• Maksimali kokybės kriterijaus įvertinimo balų suma – 6 balai.
• Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu tiekėjas pasiūlymų vertinimo metu surenka mažiau nei 4 balus.
• Kriterijai vertinami 2 balų sistemos skalėje.

Eil.
Nr.
1.
2.

Kriterijai

Pirmas kriterijus – kaina (C)
Antras kriterijus – kokybė (K)
Paslaugų valdymas (T1)
Paslaugų turinys (T2)
Lektorių kvalifikacija (T3)

Maksimali
parametro
reikšmė

R max =2
R max =2
R max =2

Lyginamasis
Parametro
svoris
lyginamasis ekonominio
svoris
naudingumo
įvertinime
X=70
Y=30
0,3
0,4
0,3

=1

=100%

Kainos ir kokybės santykis

Taikomi šie vertinimo kriterijai ir jų reikšmės

Kvalifikacijos kėlimo seminarų ciklo paslaugos pirkimas
Taikomi šie vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas
sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C ), kokybės (K1,
K2 ir t.t.) balus

Kriterijaus (K) balai apskaičiuojami šio kriterijaus
parametrų įvertinimų (Ts) sumą padauginant iš
vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Y)

S=𝐶+𝐾

Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami
mažiausios iš visų pasiūlymų pasiūlytos kainos
(Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį
padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

𝐶𝑚𝑖𝑛
𝐶=
×𝑋
𝐶𝑝

Kriterijaus parametro įvertinimas (Ts) apskaičiuojamas
parametro reikšmę (Rp) palyginant su maksimalia
galima parametro reikšme (Rmax) ir padauginant iš
vertinamo kriterijaus parametro lyginamojo svorio (Ls)

𝑇𝑆 =

𝑅𝑝
× 𝐿𝑆
𝑅𝑚𝑎𝑥

Kainos ir kokybės santykis

𝐾 =  𝑇𝑠 × Y

1. Susipažinus su A voko pasiūlymu, vertinama kokybė, skiriant balus:
Vertinimo kriterijų aprašymo pavyzdys
Kriterijus

Kriterijaus parametras

Paslaugų
Preliminarios mokymų programos ir dalyvių
valdymas (T1) atrankos proceso aprašymas ir atitikimas
numatytam tikslui pasiekti.

Apibūdinimas

Vertinimas
balais

Preliminari mokymų programa išdėstyta dienomis. Nurodytos dėstomos temos ir jų
trukmė. Dalyvių atrankos procesas aiškiai aprašytas. Įvardytos ne mažiau kaip 2
priemonės/metodai, kurie leis užtikrinti dalyvių dalyvavimą 32 ak. val. mokymuose.
Preliminari mokymų programa neišdėstyta dienomis. Nenurodytos dėstomos temos
ir/ar jų trukmė. Dalyvių atrankos procesas aprašytas nepakankamai. Įvardyta per mažai
(mažiau kaip 2) priemonių/metodų, kurie leis užtikrinti dalyvių dalyvavimą 32 ak. val.
mokymuose.
Neaprašyta arba iš viso nėra numatytas dalies paslaugų teikimas.

2

1

Tiekėjas A
Tiekėjas B
Tiekėjas C

Kriterijų
P1vert P2vert P3vert suma
2
1
2
5
2
2
2
6
0
1
1
2

Tiekėjas C pašalinamas

Kainos ir kokybės santykis

0

2. Apskaičiuojamas kokybės balai:

Tiekėjas A
Tiekėjas B

Lyginama
sis svoris
Rp1 Rmax1 (Ls1)
2
2
0,3
2
2
0,3

𝑅𝑝
× 𝐿𝑆
𝑅𝑚𝑎𝑥

T1
0,3
0,3

2
𝑇 = × 0,3
2

𝐾 =  𝑇𝑠 × Y

Tiekėjas A
Tiekėjas B

T1
0,3
0,3

T2
0,2
0,4

Lyginamasis
svoris
T3
(Y)
0,3
30
0,3
30

Kokybė
(K)
24
30

𝐾 = 0,3 + 0,2 + 0,3 × 30
Kainos ir kokybės santykis

𝑇𝑆 =

3. Atplėšiamas B vokas su pasiūlymo kaina

𝐶=

T2
0,2
0,4

T3
0,3
0,3

Lyginama Pasiulymo
sis svoris
kaina
Cp
C min
(X)
(C)
15 000 € 15 000 €
70
70
16 000 € 15 000 €
70
66

𝐶=

15 000€
× 70
15 000€

Kainos ir kokybės santykis

Tiekėjas A
Tiekėjas B

T1
0,3
0,3

Lyginama
sis svoris Kokybė
(Y)
(K)
30
24
30
30

𝐶𝑚𝑖𝑛
×𝑋
𝐶𝑝

4. Nustatomas ekonominio naudingumo balas

S=𝐶+𝐾

T2
0,2
0,4

Laimėtojas

𝑆 = 70 + 24
Kainos ir kokybės santykis

Tiekėjas A
Tiekėjas B

T1
0,3
0,3

Lyginamasis
Lyginamas Pasiūlymo Ekonominis
svoris
Kokybė
is svoris
kaina naudingum
T3
(Y)
(K)
Cp
C min
(X)
(C)
as (S)
0,3
30
24
15 000 € 15 000 €
70
70
94
0,3
30
30
16 000 € 15 000 €
70
66
96

V SKYRIUS. PIRKIMAS KONKURSO BŪDU
Skelbiama:
KONKURSAS
•laikraštyje (nacionalinis dienraštis/savaitraštis,
Nuo 15 000€ be PVM/metus
•interneto svetainėje (socialiniuose tinkluose)
Apklausa raštu
•kviečiama dalyvauti tiesiogiai (el. paštu 3 potencialiems tiekėjams
Vykdo pirkimų komisija
Pasirengimas
pirkimui
• Rinkos analizė
• Pirkimo dokumentų
rengimas

(techninė specifikacija
ir kt.)

• Komisijos
paskyrimas

Skelbimas ir
susipažinimas su
pasiūlymais
• Skelbimas apie
pirkimą
(laikraštyje ir
internete)

• Pasiūlymų
pateikimo terminas
hh:mm

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

VI SKYRIUS. PIRKIMAS APKLAUSOS BŪDU
38. Prekių arba paslaugų pirkimas gali būti vykdomas apklausos būdu <…>,
kai yra bent viena iš šių sąlygų:
38.3. jeigu prekes arba paslaugas teikti gali tik konkretus tiekėjas,
užpildomas 10 stulpelis pirkimų žurnale (Tvarkos aprašo 2 priedas) įrašant
šiame papunktyje nurodytų aplinkybių pagrindimą.

VI SKYRIUS. PIRKIMAS APKLAUSOS BŪDU
40. Kai pirkimo vertė <2 000 € be PVM, gali būti apklausiamas 1 ar daugiau tiekėjų. Kai pirkimo
vertė yra ≥ 2 000 € be PVM, bet neviršija 15 000 € be PVM, privaloma apklausti ≥3 potencialius
tiekėjus, išskyrus šiuos atvejus :

40.1. paaiškėjus, kad yra mažiau tiekėjų, kurie gali patiekti reikalingas prekes,
suteikti paslaugas, Projektų vykdytojas privalo užpildyti pirkimų žurnalo
(Tvarkos aprašo 2 priedas) 10 stulpelį ir nurodyti šiame papunktyje nurodytų
aplinkybių pagrindimą;

VI SKYRIUS. PIRKIMAS APKLAUSOS BŪDU
40. Kai pirkimo vertė <2 000 € be PVM, gali būti apklausiamas 1 ar daugiau tiekėjų. Kai pirkimo
vertė yra ≥ 2 000 € be PVM, bet neviršija 15 000 € be PVM, privaloma apklausti ≥3 potencialius
tiekėjus, išskyrus šiuos atvejus:

40.2. tiekti prekę, suteikti paslaugas dėl techninių priežasčių gali tik konkretus
tiekėjas arba tiekėjas, turintis išimtines teises gaminti (tiekti) šias prekes, teikti
šias paslaugas. Projektų vykdytojas privalo užpildyti pirkimų žurnalo (Tvarkos
aprašo 2 priedas) 10 stulpelį ir nurodyti šiame papunktyje nurodytų aplinkybių
pagrindimą;

VI SKYRIUS. PIRKIMAS APKLAUSOS BŪDU
40. Kai pirkimo vertė <2 000 € be PVM, gali būti apklausiamas 1 ar daugiau tiekėjų. Kai pirkimo
vertė yra ≥ 2 000 € be PVM, bet neviršija 15 000 € be PVM, privaloma apklausti ≥3 potencialius
tiekėjus, išskyrus šiuos atvejus :
40.3. kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingos
papildomos prekės arba paslaugos, kurios nebuvo įrašytos į sudarytą pirkimo sutartį ir
kurių techniškai ar ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant
didelių nepatogumų Projektų vykdytojui, arba kai tokios prekės ar paslaugos, nors ir gali būti
atskirtos nuo pradinės pirkimo sutarties, yra būtinai reikalingos jai užbaigti. Tokia papildomų
prekių ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo
sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi
viršyti 30 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės (ir toks padidinimas negali pažeisti
pasirinkto pirkimo būdo).

VII ir VIII SKYRIAI. SUTARTIS

1 – 4 999,99 €

nuo 5 000 €

be PVM

be PVM

Sutartis gali būti sudaroma
žodžiu arba raštu

Sutartis turi būti sudaroma
tik raštu

Sudarant sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina
Sutarties terminas ne ilgesnis kaip 3 metai*
Sutartyje privalo būti nurodytas prekių/paslaugų kiekis, kaina, apmokėjimo tvarka, terminai
Sutartys negali būti sudaromos su Projektų vykdytojo darbuotojais, jų giminaičiais ar organizacijos (projekto
vykdytojo) nariais

2 000 €

0€
Pirkimo
vertė

Pirkimus
vykdo
Sutarties
forma

be PVM

be PVM

Neskelbiama apklausa (arba konkursas)

Žodžiu / Raštu

2 priedas
(pirkimų žurnalas)

Konkursas

min. 3

min. 1

Apklausos
būdai
Pildomi
dokumentai

15 000 €

5 000 €

2000-14 999,99 €

0-1999,99 €

Pirkimo
būdas
Apklaustų
tiekėjų sk.

be PVM

Sutartis raštu privaloma nuo:

Tik raštu

1 priedas + 2 priedas
(pirkimo pažyma) + (pirkimų žurnalas)

Vadovas arba įgaliotas asmuo (pirkimo organizatorius)

Komisija arba pirkimo
organizatorius,
jei neužtenka darbuotojų

Žodžiu / raštu

Tik raštu – nuo 5 000 € be PVM

www.vpt.lrv.lt/lt/metodine-pagalba/gaires-ir-rekomendacijos
Mm
www.vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/organizavimas_kontrole_gaires.pdf
Gairių priedai:
1 priedas Pavyzdinės pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės,
2 priedas Pavyzdinis registras.
www.vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/ENPV_gaires.pdf
www.vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/infografikai/prekes_paslaugos_kainodara_
20190510.pdf

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

Kilus klausimų susisiekite
El. paštu valerijus.kirilovas@smpf.lt
+370 667 59897

