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Kaip tinkamai atlikti projekto
pirkimus?

D.Vinklerė, 2018-05-10

Kada privalome vadovautis VPĮ?

1. jei įstaigos visa ar tam tikra veiklos dalis yra
skirta specialiai nekomercinio ir
nepramoninio pobūdžio viešiesiems
interesams tenkinti

Konstitucinis teismas dėl viešojo intereso: 

Tai toks visuomenės ar jos dalies
interesas, kurį valstybė, vykdydama
savo funkcijas, yra konstituciškai
įpareigota užtikrinti ir tenkinti.
VPT: Jei fiziniai asmenys steigia organizaciją,
kuri rūpinasi tik narių interesais (pvz., namų
bendriją ar bendruomenę, planuoja namo
renovaciją), ji neturės PO statuso).



2018-05-14

2

Kada privalome vadovautis VPĮ?

2. Įstaiga turi tenkinti vieną iš šių sąlygų:

a) veikla yra daugiau kaip 50 procentų
finansuojama iš valstybės/savivaldybių
biudžetų lėšų;

b) yra kontroliuojamas valstybės ar
savivaldybių institucijų arba kitų perkančiųjų
organizacijų

c) turi administraciją, valdymo ar priežiūros
organą, kurio daugiau kaip pusė narių yra
skiriami valstybės ar savivaldybių institucijų
arba kitų perkančiųjų organizacijų.

Kaip pirkimus vykdo neperkančioji 
organizacija? 

Turime vadovautis VRM 2015
m. liepos 17 d. įsakymu Nr.
1V-561 patvirtintomis
Taisyklėmis

Privalu užtikrinti kuo didesnį tiekėjų
varžymąsi ir tai, kad prekių, paslaugų
ar darbų kainos neviršytų vidutinių
rinkos kainų.
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Kaip vykdyti bendrą pirkimą su Lenkijos 
partneriu? 

VPĮ 85 str. Skirtingų valstybių narių PO
bendrai atliekamas pirkimas:
Susitarime su partneriu numatome:
1) šalių atsakomybę ir taikytinas

valstybių narių nacionalinių teisės
aktų nuostatas, pvz., partnerio
įstaiga atlieka pirkimą pagal
Lenkijos teisę.

2) pirkimo procedūrų vidinį
organizavimą, įskaitant procedūrų
valdymą, numatomų pirkti prekių,
paslaugų ar darbų pasiskirstymą,
pirkimo sutarčių sudarymą, pvz.,
numatome, LR įstaiga įgalioja
partnerį sudaryti sutartį, perveda
partneriui lėšas.

Nuo sausio 1 d. įsigaliojusi naujovė

Pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymą interesų
deklaracijas turi pateikti:
•Viešojo pirkimo komisijos nariai;
•Asmenys, PO vadovo paskirti atlikti
supaprastintus pirkimus;
•Viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys
ekspertai

Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys
yra vieši ir VTEK nustatyta tvarka skelbiami VTEK
interneto svetainėje.

Privačių interesų deklaracijas būtina pateikti per 30
kalendorinių dienų nuo paskyrimo į atitinkamas
pareigas, bet ne vėliau nei iki dalyvavimo viešojo
pirkimo procedūrose pradžios. Per VMI Elektroninio
deklaravimo sistemą (EDS).
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VPĮ 27 str. konsultacija su rinka (CVP IS)

Viešai prieinama informacija

Tiekėjų apklausa

Prieš pirkimą įvertinkime rinką 

Latvia-Lithuania Cross Border Cooperation Programme 2014-2020

Kaip turime skaičiuoti
pirkimų vertes?

PREKĖS 

• Sumuojamos
reguliaraus
pobūdžio to paties
tipo prekių pirkimo
sutarčių vertės per
einamuosius
finansinius metus
(vertinami pirmi
trys arba penki
BVPŽ skaičiai)

Sumuojamos reguliaraus pobūdžio to paties
tipo paslaugų pirkimo sutarčių vertės per
einamuosius finansinius metus (vertinami
pirmi trys BVPŽ skaičiai)

Reguliarus pirkimas – nuolatiniams
poreikiams, įprastinei veiklai

PASLAUGOS
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To paties tipo prekės

prekių pirmi penki BVPŽ skaitmeninio kodo skaitmenys skiriasi ir prekės 
nėra skirtos identiškam ar panašiam naudojimui arba 

tokių prekių savo asortimente įprastai neturi vienas tiekėjas (atsižvelgiama 
į tiekėjo specializaciją ir suinteresuotumą atitinkamoje veikloje).   

Skaičiuojama pagal pirmus 3 BVPŽ skaičius, išskyrus, 

Tokių prekių savo asortimente įprastai neturi vienas tiekėjas

To paties tipo prekės

Keleivinis automobilis (34110000-1)                                                    Viešojo transporto autobusai (34121100-2)   

keleivinių automobilių (34110000-1) ir viešojo transporto autobusų (34121100-2) pirmi 
trys BVPŽ skaitmeninio kodo skaitmenys sutampa, tokias transporto priemones įprastai 
parduoda skirtingos specializuotos įmonės, todėl šios prekės gali būti nelaikomos to 
paties tipo prekėmis. 
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To paties tipo paslaugos

paslaugų teikimo sritis nėra identiška ar panaši 
arba 

paslaugų įprastai neteikia 1 tiekėjas (atsižvelgiama į tiekėjo
specializaciją ir suinteresuotumą atitinkamoje veikloje).

Skaičiuojama pagal pirmus 3 BVPŽ skaičius, išskyrus:

Paslaugų teikimo sritis nėra identiška ar panaši

To paties tipo paslaugos

Mokymosi kompiuteriu                                                                                         Pirmosios pagalbos mokymosi                                                                                                                  
paslaugos (80533100-0)                                                                                        paslaugos (80562000-0) 

Šių paslaugų BVPŽ skaitmeninio kodo skaitmenys 
sutampa, tačiau jų teikimo sritis yra skirtinga, joms suteikti 
reikalinga skirtinga lektorių kvalifikacija, šios paslaugos 
gali būti nelaikomos to paties tipo paslaugomis.
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To paties tipo paslaugos

Eil. 
Nr.

Pirkimo 
objekto 

pavadinimas

BVPZ 
kodas

Kiekiai, 
apimtys

pirkimo 
vertė, 

EUR (su 
PVM)

Pirkimo 
būdas 

Pirkimo 
pradžia

Sutarties 
trukmė (su 
pratęsimais

)

1 Projektavim
as

71220000-
6

Paslauga,
140 000

Atviras
konkursas

2018 m. III
ketv. 

6 mėn.

2 Statybos
techninė 
priežiūra

71520000-
9

Paslauga 
30 000

Apklausa 2018 m. IV 
ketv.

10 mėn. 

šios paslaugos pagal BVPŽ patenka į skirtingas grupes 
(712 ir 715) ir neprivalo būti sumuojamos 

Verčių skaičiavimas perkant dalimis

Pirkimo vertė turi būti numatoma kiekvienai pirkimo daliai atskirai 

jei vienu pirkimu atskiromis dalimis perkamos to paties tipo prekės
ar paslaugos, šių dalių vertės sumuojamos

jei vienu pirkimu atskiromis dalimis perkamos ne to paties tipo prekės
ar paslaugos, šių dalių vertės nesumuojamos
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Pirkimo vertė perkant pagal įgaliojimą

Jeigu įgaliotasis perka vienai PO, pirkimo verte laikoma įgaliojusios PO,
įgaliojime nurodyta pirkimo vertė.

Jeigu įgaliotasis pirkimo vykdytojas vienu pirkimu perka keliems
įgaliojusiems pirkimo vykdytojams ir (ar) kartu savo poreikiams,
pirkimo vertė yra didžiausia iš šių verčių:

1. bendra pirkimo metu numatomų sudaryti pirkimo sutarčių vertė;

2. PO, kurioms bus perkama tuo pirkimu nurodyta pirkimo vertė

Verčių  skaičiavimo vykdant pirkimą pagal įgaliojimą 
pavyzdys: 

Projekto vykdytojas įgaliojo įstaigą X atlikti kompiuterių  pirkimą. 
Pr. vykdytojo pateikta informacija: 
1. pagal įgaliojimą reikia nupirkti kompiuterių už 20 000 eurų. 
2. Projekto vykdyto apskaičiuota to paties tipo prekių vertė - 50 000 eurų. 

a. 50 000 eurų

Įstaiga X tuo pačiu pirkimu, tik kita pirkimo dalimi savo įstaigos poreikiams taip pat  ketina 
pirkti kompiuterių už 10 000 eurų. Daugiau to paties tipo prekių tais metais įstaiga X 
nenumato pirkti.  
Kokia įstaigos X atliekamo šio dviejų pirkimo dalių pirkimo vertė? 

b. 30 000 eurų
C. 60 000 eurų
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Darbai:

Darbų pirkimo vertė yra visų numatomų atlikti darbų, kurie 
kartu kaip statybos  ir (arba) inžinerinės veiklos, kaip 

visumos, rezultatas savarankiškai 
atlieka vieną ūkinę ar techninę funkciją, pirkimo sutarčių 

verčių suma. 

Laikoma, kad darbai kartu kaip statybos  ir (arba) inžinerinės veiklos, kaip visumos, rezultatas 
savarankiškai atlieka vieną ūkinę ar techninę funkcija, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 

1. jeigu darbai atliekami pagal vieną statinio projektą arba parengtą techninę 
specifikaciją

projektavimą draudžiama skaidyti į atskirus projektus, jeigu tuo dirbtinai siekiama 
sumažinti pirkimų vertes ir tuo išvengti atitinkamų VPĮ reikalavimų taikymo darbų 
pirkimui !!!

Darbų vertės skaičiavimo principai: 

2. jeigu statinio projektas neturi būti rengiamas, pirkimo sutartys sudaromos dėl
identiškų ar panašių to paties statinio statybos darbų, kurie priklauso tai pačiai
veiklos klasei, nurodytai VPĮ 1 priede
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Darbų vertės sumuojamos:

Pagal tą patį 
statinio projektą 

arba parengtą 
techninę 

specifikaciją

Kai nėra 
projekto –
identiški ar 

panašūs darbai 
objekte per 1 

finansinius 
metus. 

identiški ir panašūs, 
kurie priklauso tai pačiai 
veiklos klasei pagal VPĮ 1 

priedą

Užduotys: 

jeigu pirkimo vykdytojas atlieka vitrininių langų ir standartinių langų keitimo
darbus numatytų pirkti sudarydamas atskiras pirkimo sutartis.

Ar turi būti sumuojamos vertės?

numatoma suremontuoti du pastato kabinetus, kurie buvo užpilti trūkus
vandentiekio vamzdžiui. Daugiau kabinetų remontuoti neketinama. Taigi darbai
yra einamieji, neplanuojami.

Ar vertės turi būti sumuojamos su kitais einamaisiais darbais? Ar einamieji darbai
turi būti

sumuojami jei bus atliekami kiti pvz. pagal techninį projektą darbai?
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II. Jei darbai atliekami pagal 
vieną statinio

projektą (Metodikos 18.1)

numatomų pirkimo sutarčių vertės turi 
būti sumuojamos nepriklausomai nuo to, 

per kokį laikotarpį ir kokiais etapais jos 
bus sudaromos

I. Jei statinio projektas neturi būti 
rengiamas,   tačiau sutartys 

sudaromos dėl identiškų ar panašių  
to paties statinio darbų (Metodikos 

18.2) 

sumuojamos per finansinius metus 
numatomų sudaryti darbų vertės

Pagal I ir II punktą apskaičiuotos pirkimų vertės nėra sumuojamos
.

Skaičiuojant darbų pirkimo vertę, įskaičiuojama:

Projektavimas - kai 
kartu perkamas su 

darbais

kitos paslaugos (statybinių 
atliekų išvežimo) ar prekės. 

Jos turi būti susijusios su 
atliekamais darbais
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Pirkimo vertės ribos

Tarptautiniai pirkimai:
- ≥ 135 000 Eur – prekės ir paslaugos (kai perka įstaigos 

įrašytos į centrinio valstybinio administravimo 
sistemai priklausančių PO sąrašą)

- ≥ 209 000 Eur – prekės ir paslaugos (PO neįrašytoms 
į sąrašą)

- ≥ 5 225 000 Eur – darbai

Supaprastinti pirkimai:
- < 135 000 Eur – prekės ir paslaugos
- < 209 000 Eur – prekės ir paslaugos
- < 5 225 000 Eur – darbai

Mažos vertės pirkimai:
58 000 – prekės/ paslaugos; 145 000 –
darbai

Pirkimo vertės ribos

Tarptautiniai:
Numatoma pirkimo vertė  yra lygi tarptautinio 

pirkimo vertės ribai arba ją viršija

Supaprastinti:
< 80 000 Eur – to paties tipo prekės 

ir paslaugos
< 1 000 000 Eur - darbai

Maža vertė:
< 58 000 Eur – prekės ir 

paslaugos
< 145 000 Eur – darbai

Bendra vertė visų pirkimų 
dalių vertė turi būti mažesnė 
kaip 58000 ir 145000 eurų

Atskiro pirkimo vertė 
turi būti mažesnė 
kaip 80000  ir 1 mln. 
eurų

Iš jų 
20%
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Išimtys

Pvz.
Planuojama įsigyti to paties tipo prekių už 700 000 Eur
PO gali skaidyti šią vertę į tris atskirus pirkimus:
1. 20% - 700 000*0,2=140 000 Eur
2. Vertė vienos dalies mažesnė kaip 80 000 Eur

Tarptautinė vertė

Atskiros dalys 
supaprastintais pirkimais, 
kai:

 Kiekviena mažesnė 
kaip:
- 80 000 Eur –

prekėms ir 
paslaugoms

- 1 000 000 Eur –
darbams

IR

 Bendra tokių dalių 
vertė ne daugiau 20% 
bendros visų pirkimo 
dalių vertės 

1

2 3

Išimtys

Planuojama įsigyti to paties tipo prekių už 700 000 Eur
PO gali skaidyti šią vertę į tris atskirus pirkimus:
1. 57 000 (mažos vertės pirkimas); 
2. 79 000 eurų - supaprastintas
3. 564 000 eurų tarptautinis

564 000 eurų

Tarptautinė vertė

 1. Bendra
supaprastinto ir
mažos vertės pirkimo 
vertė neviršija 20 
proc bendros vertės 

 2. atskiros dalies vertė 
mažesnė kaip 80 000 
eurų

3
2 1

79000 57000
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Ar tai dirbtinis pirkimo skaidymas į dalis? 

Jei 2018 m. gegužės-birželio mėnesiais projekto
vykdytojui reikalingos to paties tipo prekės (pvz.,
kompiuteriai) iki 58000 Eur vertės, ir tokie pirkimai
išskaidomi į atskirus neskelbiamus pirkimus 10 000
eurų.

Latvia-Lithuania Cross Border Cooperation Programme 2014-2020

PIRKIMO BŪDAI
dažniausia klaida: nepagrįstai pasirinktas
neskelbiamas pirkimas !

VPĮ 31 str. 3 d. 4 p. Mažos vertės pirkimas gali būti
neskelbiamas, kai numatoma pirkimo sutarties
vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur be PVM.

Apklausą galime atlikti žodžiu arba raštu

Latvia-Lithuania Cross Border Cooperation Programme 2014-2020
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Svarbu padaryti prieš vykdant mažos 
vertės pirkimus: 

Įstaigos vidaus tvarkoje numatyti:
1. atvejus, kada pirkimą vykdo komisija/pirkimo

organizatorius;
2. pirkimų organizavimo tvarką (pirkimų

iniciatoriaus, organizatoriaus funkcijos ir kt.)
3. kokie dokumentai pildomi pirkimo procedūrų

metu

Latvia-Lithuania Cross Border Cooperation Programme 2014-2020

Tikslinga labiau išnaudoti derybų galimybę

Mažos vertės 
pirkimas 

Numatyti 
derybas 

Mažos vertės 
pirkimo 

dokumentuose 
numatyti derybas. 

Supaprastintos 
skelbiamos derybos

Pagal VPĮ 63 
str. 2 d. jas 

galime rinktis 
visuomet.
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Supaprastintų skelbiamų derybų terminai

Prieš 15 dienų 10 dienų 5 dienos

II etapas
Paraiškų 

pateikimas

I etapas
išankstinis 
skelbimas

III etapas
Pasiūlymų 
pateikimas

Iš viso 15 dienų

10 dienų 10 dienų

I etapas
Paraiškų 

pateikimas

II etapas
Pasiūlymų 
pateikimas

Iš viso 20 dienų

PD rengimas: ką svarbu žinoti? 

Tikslus pirkimo objekto apibrėžimas
Nediskriminacinė techninė specifikacija
Pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai
Aiškūs vertinimo kriterijai
Tiksli kainodara
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Svarbu: 

Tuo atveju, kai skelbime apie pirkimą pateikta informacija
neatitinka informacijos, pateiktos kituose pirkimo
dokumentuose, teisinga laikoma informacija, nurodyta
skelbime apie pirkimą ir išankstiniame informaciniame
skelbime.

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas Sutarties įvykdymo užtikrinimas 

Privalomas tik darbų
tarptautinių pirkimų
atveju

Privalomas tarptautinių
ir supaprastintų pirkimų
atveju
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Pasiūlymų pateikimo terminas

Tarptautinis 
pirkimas

Supaprastintas 

Skelbiamas 
mažos vertės 

30 d. nuo
skelbimo
išsiuntimo iš VPT
dienos

9 dienos nuo 
skelbimo 
paskelbimo 
CVP IS 
dienos

3 darbo dienos 
nuo skelbimo 
paskelbimo 
CVP IS dienos

Užtikrinti 
konkurenciją

Nediskriminuoti 
tiekėjų

Techninė specifikacija
VPĮ 37 str. 
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Sudarant techninę specifikaciją:

Leidžiama/draudžiama

„<“, „>”, „+” ir pan.

Būtina aiškiai nurodyti, kokie priedai 
turi būti komplektuojami kartu su 
planuojama įsigyti įranga

Nurodyti konkrečių parametrų, kurie
aiškiai identifikuotų vieną prekę ir taip
sudarytų išskirtines galimybes konkursą
laimėti tik vienam tiekėjui ar gamintojui.
Nurodyti konkrečius standartus ar prekės
ženklus.

Prie parametrų turi būti nurodyti prierašai 
“ne mažesnis kaip“, „ne didesnis kaip“, „ne 

siauresnis“, „ne platesnis“. 

Tiekėjams turi būti sudarytos sąlygos 
pasiūlyti geresnių parametrų prekę nei 

perkančioji organizacija pageidauja 

Naudoti sunkiai įrodomus terminus: 
patvari, maksimaliai apsauganti, patogu 

transportuoti ir pan.

Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 5 d. 

Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus 
modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė 
ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. 

Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai pirkimo objekto neįmanoma 
tiksliai ir suprantamai apibūdinti pagal šio straipsnio  4 dalies reikalavimus. Šiuo 
atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. 
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Pažeidimo pavyzdys

Techninėje specifikacijoje nuoroda į konkretų gamintoją pateikta be 
prierašo „lygiavertis“

TS formuluotė: :
„programinė įranga privalo turėti „SPX“ elektroninių laiškų
šifravimo mechanizmą, kuris automatiškai šifruotų nustatytas
taisykles atitinkančius laiškus“

Išvada:
 tokį šifravimo mechanizmą turi tik Sophos programinė įranga
 tokiu būdu diskriminuojami kiti gamintojai

Pažeidimo analizė

LAT: be nuorodos „lygiavertis“ eliminuojama galimybė nagrinėti prekių
lygiavertiškumą, nes preziumuojama, kad prekių lygiavertiškumas negalimas

Net jei PO laikytų, kad prekės lygiavertės, ji jų negalėtų vertinti kaip
tinkamų, nes PD tokios galimybės nesuteikė

Jei PO vertintų lygiavertiškumą, tai lemtų PD sąlygų de facto
pakeitimą
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VPĮ 37 str. 

Dažniausios klaidos

Perkant rangos darbus techniniame projekte, brėžiniuose, žiniaraščiuose ir 
kt. pateikiamos nuorodos į konkrečius gamintojus, tiekėjus, prekes ar kt.

Pirkimo dokumentuose rekomenduojame nurodyti, kad techninio projekto
specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose ar kiekių
žiniaraščiuose galimai nurodyti medžiagų/įrangos gamintojai ar prekės ženklai
yra tik informacinio pobūdžio, ir rangovas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar
naudoti šių gamintojų produkciją.

PATARIMAS: 1

Diskriminacinė techninė specifikacija:

PD buvo numatyta: kiekvienoje pirkimo objekto dalyje nurodytos
prekės turi būti naujos, nenaudotos, vieno modelio, dizaino ir vieno
gamintojo;
Techninės specifikacijoje buvo numatyta: visas vienos pozicijos
siūlomų prekių kiekis turi būti to paties gamintojo ir to paties modelio
(negalima dalį prekių siūlyti vieno gamintojo, o kitą dalį – kito
gamintojo, ar dalį prekių – vieno modelio, o kitą dalį to paties
gamintojo, bet kito modelio).
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Netiksliai ar per plačiai apibrėžiamas pirkimo objektas

Kokias kitas klaidas darome? 

Netikslus pirkimo objektas: Pvz., IT  sistemos „duomenų formatas turi būti pilnai 
suderinamas su dabar naudojamu”

Privaloma: aiškiai nurodyti, koks duomenų formatas naudojamas šiuo metu 

Per platus pirkimo objektas: į pirkimo objektą pvz., kartu su perkama preke įtraukiamas ir
pogarantinis remontas. VPT: pogarantinio remonto paslaugos įtraukimas į pirkimo objektą
apribojo konkurenciją ir diskriminavo tiekėjus.

Ši paslauga turėjo būti perkama atskiru pirkimu arba atskira dalimi (2018-01-
26 išvada Nr. 4S-126).

Kokias kitas klaidas darome? 
Nesutampa informacija skelbime, pasiūlymo sąlygose ir sutarties projekte 

Skirtingai apibrėžiame pirkimo objektą: skelbime nurodome, kad perkame tik prekių pristatymą,
o pirkimo sąlygose ar sutarties projekte nurodome ir prekių instaliavimą, mokymus

Skirtingai apibrėžiamas prekių kiekis, paslaugų apimtis skelbime, pirkimo sąlygose, sutarties
projekte

Skirtingai apibrėžiame sutarties įvykdymo užtikrinimą: pvz., skelbime nenurodome delspinigių.
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uropos
endrasis
iešųjų
irkimų
okumentas

E
B
V
P
D

Tiekėjo deklaracija, 
teikiama pirkimuose 

kaip pirminis įrodymas, 
jog jis atitinka PD 

keliamus reikalavimus 
dėl 

pašalinimo pagrindų, 
kvalifikacijos, 

kokybės sistemų

uropos
endrasis
iešųjų
irkimų
okumentas

E
B
V
P
D

Nemokamas
 Paslaugą teikia EK

Universalus formatas xml
 Visomis ES kalbomis 
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https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=lt

EBVPD neprivalomas 
tik mažos vertės ir 
tiesioginių pirkimų atveju :

 konkretus tiekėjas
 ypatinga skuba
Perkama: 
 iš to paties tiekėjo dėl nesuderinamumo, techninių sunkumų
 iš prekių biržos
 iš likviduojamo, bankrutuojančio ar pan. tiekėjo
 keleivių pervežimo, nakvynės ir kt. susijusi paslauga (iš tiesioginio tiekėjo)
 kita

kai atliekamas supaprastintas arba socialinių ir kitų specialių paslaugų 
pirkimas ir yra kuri nors šių neskelbiamų derybų sąlygų, pavyzdžiui:
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III dalis. Pašalinimo pagrindai  

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai  

Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje  
 

Korupcija  
 

Sukčiavimas  
 

Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai  
 

Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas  

Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos  
B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai  

Mokesčių mokėjimas  
 

Socialinio draudimo įmokų mokėjimas  

Dažna EBVPD klaida –
PO pažymi 
netinkamus pašalinimo pagrindus
III C ir D dalyse
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C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai  

Pareigų aplinkos teisės srityje pažeidimas  

Pareigų socialinės teisės srityje pažeidimas  

Pareigų darbo teisės srityje pažeidimas  

Bankrotas  

Nemokumas  

Susitarimas su kreditoriais  

Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus  

Likvidatoriaus administruojamas turtas  

Sustabdyta verslo veikla  

Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo  

Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti 
konkurenciją  

Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje  

Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą  

Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos  

Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti 
reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos 
gavimas  

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai  
Ar taikomi išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar 
pirkimo dokumentuose?  

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai  
Kiti pašalinimo pagrindai, kurie gali būti numatyti perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybės 
narės nacionalinės teisės aktuose. Ar taikomi išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame 
skelbime ar pirkimo dokumentuose?  
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Tiekėjas

Kiekvienas 
tiekėjų grupės 

narys

Kiekvienas 
subtiekėjas, 

kurio 
pajėgumais 
remiamasi

Kiti ūkio 
subjektai, kurių 

pajėgumais 
remiamasi

Kiekvienas subtiekėjas, 
kurio pajėgumais 
nesiremiama, bet 
reikalaujama PD

Tiekėjų klaida – pateikti ne visi EBVPD
Kiekvienas subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, 

užpildo ir pasirašo atskirą EBVPD:

Viešųjų pirkimų įstatymo 47 str. (32 str.)

Reikalavimai kvalifikacijos kėlimui

01

Būtini

02

Negali 
dirbtinai riboti 
konkurencijos

03

Proporcingi ir 
susiję su 
pirkimo 
objektu 

04

Tikslūs ir 
aiškūs
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Teisė verstis 
veikla

Finansinis
ekonominis
pajėgumas

. 

Techninis
profesinis

pajėgumas

Kvalifikacijos reikalavimai

Nustatoma pagal VPT metodiką

Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika 

01

02Mažos vertės pirkimams metodika yra rekomendacinė.

Metodika taikoma nuo liepos 1 d. pradėtiems
tarptautiniams ir supaprastintiems pirkimams



2018-05-14

29

Teisė verstis veikla (I)

Nustatomas pagal poreikį, 
kai reikalavimas turėti atitinkamą atestatą, sertifikatą, 

pažymą, leidimą ar pan. yra numatomas kituose 
norminiuose teisės aktuose

Dokumentai (VPĮ 51 str. 4 d.): – licencijų, leidimų, atestatų, teisės 
pripažinimo dokumentų ar kitų pirkimo sutarčiai vykdyti privalomų 

dokumentų, kuriuos PO nurodė pirkimo dokumentuose, kopijos

Tais atvejais, kai kiti norminiai teisės aktai numato 
pareigą tiekėjui turėti specifinę teisę verstis 

sertifikuojama (licencijuojama) veikla, pareiga 
pateikti dokumentus išlieka net ir tais atvejais, kai iš 

anksto žinomas atitinkamas reikalavimas nebuvo 
įrašytas į pirkimo dokumentus ar buvo įrašytas 

klaidingai 

Finansinis ekonominis pajėgumas

Tiekėjo metinės 
pajamos

Finansinis santykis 
(turimo turto ir 
įsipareigojimų 

santykis)

Atitinkamo lygio 
tiekėjo profesinės 

civilinės 
atsakomybės 

draudimas

49 str. 5 p. Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, atsižvelgdamas į pirkimo 
dokumentuose nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, PO gali 
reikalauti, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, prisiimtų solidarią 
atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą.

Gali būti nustatomi ir kitokie finansinio ekonominio pajėgumo reikalavimai

Tiekėjo kredito 
reitingas

Didelės vertės 
sutartims 

rizikinguose 
pirkimuose
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Tiekėjo profesinės civilinės 
atsakomybės draudimas statybose – kvalifikacija ar sutarties sąlyga

Statinio 
projektuotojo

civilinė
atsakomybė 

Statinio projekto (jo 
dalies) ekspertizės 

rangovo
civilinė atsakomybė

Nenustatyti prie kvalifikacijos reikalavimų, o kelti sutarties sąlygose

Statinio statybos 
techninio 

prižiūrėtojo 
civilinė

atsakomybė

Statinio statybos, 
rekonstravimo, remonto, 
atnaujinimo, griovimo ir 
kultūros paveldo statinio 
tvarkomieji statybos 
darbai ir civilinė 
atsakomybė 

Kvalifikacijos metodikos 8.6 p., „tiekėjo kvalifikacijai negali būti keliami tokie 
reikalavimai, kurie yra pirkimo sutarties vykdymo dalykas

1 2 3 4

!

Finansinis ekonominis pajėgumas. Veiklos pajamos

Bendrosios metinės visos veiklos pajamos

Reikšmė nustatoma atsižvelgiant į 
sutarties trukmę ir atliekamo 
pirkimo vertę – kuo ilgesnė sutarties 
vertė, tuo mažesnė nustatoma 
reikalaujamų pajamų suma 
1 m. sutartis – 1,5 pirkimo vertės
3 m. sutartis – 0,5 pirkimo vertės

Vidutinės metinės  visos veiklos pajamos

 Prašomi dokumentai :
Finansinių ataskaitų rinkinys 
su auditoriaus išvada (kai 
auditas atliktas)
Jei finansinės ataskaitos dar 
nepateiktos RC – pažymos ir 
kt. įmonės dokumentai 

Bendrosios metinės pajamos iš veiklos, su 
kuria susijęs atliekamas pirkimas

Prašomi 
dokumentai:

Įmonės pažyma

Vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria 
susijęs atliekamas pirkimas

1

4

2

3
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Finansinis ekonominis pajėgumas. Finansinis 
santykis
Bendrojo (pastovaus) mokumo koeficientas

0,5-1 
Einamojo likvidumo koeficientas 1,2-2

Kritinio likvidumo koeficientas
>0,5 Naudotinas didelės vertės 

trumpalaikėms sutartims

 Naudotini didelės 
vertės ilgalaikėms
sutartims

 Nenaudotini 
metų pabaigoje 
vykdant pirkimą

Nenaudotini, jei 
sutartyje 
nustatytas 
avansas

 Prašomi dokumentai :
Finansinių ataskaitų rinkinys 
su auditoriaus išvada (kai 
auditas atliktas)
Jei finansinės ataskaitos dar 
nepateiktos RC – pažymos ir 
kt. įmonės dokumentai 

1 2

3

Techninis profesinis pajėgumas

Tiekėjo darbuotojų vidutinis metinis 
skaičius ir vadovaujančiųjų darbuotojų 

skaičius per paskutinius 3 metus

Tiekimo grandinės valdymo ir stebėjimo 
sistemos, kurias tiekėjas gali taikyti 
vykdydamas pirkimo sutartį

Leidimas patikrinti tiekėjo prekių gamybos pajėgumų ar paslaugų 
teikimo technines galimybes ir, jeigu reikia, galimybes atlikti mokslo 
darbus ir mokslinius tyrimus bei jo turimas priemones kokybei įvertinti

Tiekėjo pirkimo sutarčiai vykdyti 
turimi įrankiai, įrenginiai ar techninės 

priemonės

Tiekėjas turi turėti technikos specialistų ir 
(ar) techninių organizacijų, vykdysiančių 
pirkimo sutartį

Tiekėjo įranga ir priemonės, naudojamos 
kokybei užtikrinti

Aplinkos apsaugos vadybos priemonių, kurias 
tiekėjas galės taikyti vykdydamas pirkimo sutartį, 

taikymas

Tiekėjo patirtis
Įvykdytos sutartys.

Tiekėjo personalo išsilavinimas ir 
profesinė kvalifikacija

Reikalavimas pateikti prekių pavyzdžius, 
aprašymus ar nuotraukas, kurių 
autentiškumą pirkimo vykdytojo 
pageidavimu tiekėjas turi patvirtinti

Tiekėjo tiekiamų prekių kokybės atitikimas 
nurodytoms specifikacijoms ir standartams
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Tiekėjo patirtis

Sutarčių 
reikšmės

Reikalaujamos pirkimo 
sutarties baigtumas:
 Įvykdyta sutartis, kai 

svarbus rezultatas
 Vykdoma sutartis, kai 

tęstinio pobūdžio

Kuo aukštesnės vertės sutartis, 
tuo žemesnis turi būti 
nustatomas koeficientas 
pavyzdžiui:
 didelės vertės sutartis – 0,3, 
 vidutinės vertės sutartis –

0,5,
 mažos vertės sutartis – 0,7Reikalaujamas pirkimo 

sutarčių skaičius:
 Viena sutartis/jos dalis, kai 

nedalomas objektas
 Viena ir daugiau sutarčių, 

kai objektas dalomas

Patirties laikotarpis:
 5 metai darbų atveju
 3 metai prekių, 

paslaugų atveju

Metodika

Kitokius finansinio ekonominio 
pajėgumo reikalavimus

Kitokias kvalifikacijos reikalavimų 
reikšmes

Kvalifikacijos reikalavimų nustatymo principai:
8.1. visiems pirkime dalyvaujantiems tiekėjams turi būti taikomi vienodi kvalifikacijos reikalavimai;
8.2. tuo atveju, kai pirkimo objektas suskirstytas į atskiras dalis, kvalifikacijos reikalavimai kiekvienai pirkimo objekto daliai gali būti 
nustatomi atskirai ir kiekvienoje iš jų gali būti skirtingi. Jei pirkimas suskirstytas į dalis, nustatydamas kvalifikacijos reikalavimus pirkimo 
vykdytojas turi įvertinti galimybę, kad tiekėjas gali pateikti pasiūlymus vienai, kelioms ir (ar) visoms pirkimo objekto dalims;
8.3. pirkimo vykdytojas negali kelti tokių kvalifikacijos reikalavimų, kurie dirbtinai riboja konkurenciją. Tais atvejais, kai tam tikras tiekėjo 
gebėjimas sėkmingai įvykdyti pirkimo sutartį gali būti patikrinamas skirtingais kvalifikacijos reikalavimais, pirkimo vykdytojas turi siekti, kad 
pirkimo dokumentuose būtų nustatomi geriausiai konkurenciją užtikrinantys kvalifikacijos reikalavimai;
8.4. keliami reikalavimai turi būti susiję su pirkimo objektu, proporcingi pirkimo objektui, tikslūs, aiškūs ir objektyviai patikrinami. 
Svarbu ir reikalavimų visuma!;
8.5. pirkimo vykdytojas nustato tik tą (tuos) kvalifikacijos reikalavimą (-us), kuris (-ie) geriausiai įrodys tiekėjo galimybes įvykdyti pirkimo 
sutartį;
8.6. tiekėjo kvalifikacijai negali būti keliami tokie reikalavimai, kurie yra pirkimo sutarties vykdymo dalykas. 
8.7. kvalifikacijos reikalavimai nustatomi atsižvelgiant į pirkimo sutarties vertę.

PO gali nustatyti šioje Metodikoje neįtvirtintus, tačiau būtinus (-as) 
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• Nustatomi per aukšti kvalifikacijos reikalavimai

• Administravimo paslaugų PD nustatytas kvalifikacijos
reikalavimas: tiekėjui per paskutinius dvejus kiekvienus
metus būti administravusiam ne mažiau kaip 20 objektų.

Klaidos ir pavyzdžiai

Kvalifikacijos reikalavimai 

01

Būtini

05
KLAIDOS

PAVYZDŽIAI

Kokias klaidas darome? 

Kaip kvalifikacijos reikalavimas nurodomas: „Tiekėjas turi būti siūlomos technologinės įrangos
prekių gamintojas, oficialus gamintojo atstovas arba turi oficialų susitarimą su tokiu atstovu ir turi
teisę įdiegti ir paleisti įrangą“.

• toks reikalavimas turėtų būti nustatomas tik tuomet, kai yra būtinas ir proporcingas pirkimo
objektui, yra reikalingas užtikrinti tinkamą sutarties vykdymą ir įvertinus, ar tokio reikalavimo
nustatymas neribos tiekėjų konkurencijos.

• Reikalavimas nėra kvalifikacinis.
• Jei PO gali pagrįsti reikalavimo būtinumą, tuomet jį gali kelti kaip pirkimo dokumentų

reikalavimą arba kaip pirkimo sutarties vykdymo sąlygą.

VPT:
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• Nustatomi nepakankami kvalifikacijos reikalavimai

Bloga praktika: Kai pirkimo objektas gatvių viešųjų erdvių sutvarkymo techninio
ir darbo projektų parengimas bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos,
tačiau į PD kvalifikacijos reikalavimus nėra įtraukta reikalavimo turėti verstis ta
veikla - licencijuota veikla (pvz.: Inžinerinių tinklų kontrolinių geodezinių
nuotraukų atlikimas, polichromijos tyrimas) nors rangovui PD buvo įpareigojimas
šiuos darbus atlikti ir pasiūlymo formoje nurodyti šių darbų kaina.

• Jeigu reikalavimas tiesiogiai nebuvo įrašytas PD, neatleidžia nuo prievolės
turėti ir sertifikatą pateikti (LAT Civilinė byla Nr. 3K-3-60-378/2015)

• PD turi būti nurodyta, kad tiekėjas įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokią
teisę turintys asmenys

Klaidos ir pavyzdžiai

Kvalifikacijos reikalavimai 

01

Būtini

05
KLAIDOS

PAVYZDŽIAI

Klaidos ir pavyzdžiai

Kvalifikacijos reikalavimai

0102

Negali dirbtinai 
riboti 

konkurencijos

03

04

• Pirkimą skaidant į dalis, nenurodomi kvalifikaciniai reikalavimai kiekvienai daliai atskirai
• Nustatomi reikalavimai, kurie dirbtinai riboja potencialių tiekėjų dalyvavimą pirkime

Perkant estrados įrengimo darbus keliamas kvalifikacijos reikalavimas, kad tiekėjas 
turi teisę verstis statybos veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Statinių 
kategorija: ypatingi statiniai. Statinių grupės: negyvenamieji pastatai; Darbų 
sritys:-bendrieji statybos darbai: 1) žemės darbai (statybos sklypo reljefo 
tvarkymas); 2) statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo) statyba ir 
montavimas. 

Pastaba: estrada yra priskiriama kitų inžinerinių statinių grupei.

KLAIDOS

PAVYZDŽIAI



2018-05-14

35

Klaidos ir pavyzdžiai

Kvalifikacijos reikalavimai

01

02

03

Pagrįsti ir 
proporcingi 

pirkimo objektui 

04
• Nustatomas nepagrįstai didelis panašių sutarčių kiekis ir vertė
• Reikalaujama nepagrįstai didelės apyvartos

Darbų pirkimo atveju, reikalaujama, kad per pastaruosius 3 (trejus) metus
ar per laiką nuo įregistravimo dienos (jei ūkio subjektas veiklą vykdo
trumpiau nei 3 (trejus) metus) tinkamai, laiku ir laikydamasis galiojančių
teisės aktų reikalavimų yra užbaigęs vykdyti ne mažiau kaip 3 (tris) statinio
naujos statybos ar rekonstravimo darbų rangos sutartį, kurių kiekvienos
vertė be PVM turi būti ne mažesnė kaip 2 mln. Eur

KLAIDOS

PAVYZDŽIAI

Klaidos ir pavyzdžiai

Kvalifikacijos reikalavimai

01

02

0304

Tikslūs ir 
aiškūs

05• Netikslūs ir neaiškūs kvalifikacijos reikalavimai

Bloga praktika: Perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nurodo, kad „Tiekėjas per
pastaruosius 3 finansinius metus turi būti įvykdęs bent 1 panašią sutartį, t.y. sutartį,
kurios dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios ir kurios vertė yra ne mažesnė kaip 0,7
pirkimo objekto vertės.

• Būtina aiškiai apibrėžti kas yra panaši sutartis.

KLAIDOS

PAVYZDŽIAI
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Kainodaros taisyklės

PREKĖS IR PASLAUGOS
Nebaigtinis sąrašas:

Fiksuotos kainos

Fiksuoto įkainio

Fiksuotos kainos su 
peržiūra

Fiksuoto įkainio su 
peržiūra

Kintamo įkainio 
(dabartinis įkainio bazės 
kainos apskaičiavimo 
būdas)

Sutarties vykdymo 
išlaidų atlyginimo 

Kiti PO nustatyti būdai

DARBAI

Baigtinis sąrašas:
Fiksuotos kainos

Fiksuoto įkainio

Fiksuotos kainos su peržiūra

Fiksuoto įkainio su peržiūra

Privaloma kainos peržiūra:
 Darbų sutartys (įskaitant pratęsimą) – ilgesnės

nei 1 m.
 Paslaugų sutartys (įskaitant pratęsimą) –

ilgesnės kaip 3 m.

!

Privaloma pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyti,
koks kainodaros būdas yra pasirinktas

Kainodara. Prekės ir paslaugos

 Fiksuoto įkainio prekių ir paslaugų atveju apimtys gali būti 
nurodytos trimis būdais:

 Prekių, paslaugų kiekiais (minimalūs ir maksimalūs)
 Lėšų suma (minimali ir maksimali)
 Kiekiais ir lėšų suma

 Būtina tai perkelti į sutartį ir 
Kontroliuoti vykdymo metu. 
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Kainodara. Prekės

Prekių pirkimo atveju galima įsigyti prekių sąraše
nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių. Apie
tokią galimybę turi būti nurodyta tiek pirkimo
dokumentuose, tiek sutartyje. Pirkimo vykdytojas prekių
sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių
prekių gali įsigyti neviršijant 10 procentų
pasiūlymo/numatytos lėšų sumos.

PD, sutartyje turi būti nurodyta, kad už PD nenurodytas prekes bus
apmokėta ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną tiekėjo
prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis prekių
kainomis arba, jei kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis,
konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

Fiksuota kaina. Darbai. Fiksuota kaina 

 Pirkimo vykdytojas už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytą 
pirkimo objektą sumoka tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinė pirkimo 
dokumentuose bei sutartyje pirkimo vykdytojo nurodytų darbų apimtis nesiskiria 
daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės. 

 Jei reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo 
pradinės sutarties vertės, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų 
apimties, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą,  turi būti atsisakomi ir (ar) 
įsigyjami taikant  kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos III 
skyriuje. 
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Kainodara. Darbai. Fiksuotas įkainis

 PO prieš pirkimo pradžią rengiamuose dokumentuose (pavyzdžiui, viešojo 
pirkimo komisijos protokole) turi nusimatyti:

 pradinę sutarties vertę – ji įtraukiama į sutartį ir jos negalima viršyti sutarties 
vykdymo metu (jei viršijama, taikomas sutarties kainos keitimas dėl keičiamų 
kiekių (apimčių))

 vertę, kuri lygi planuojamų įkainių, padaugintų iš preliminarios darbų apimties, 
sumai – ji naudojama per didelei kainai nustatyti

Kas yra kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis?

kokybinius

aplinkosaugos

socialinius

arba kaina 
arba sąnaudos 
+

kriterijai, 
susiję su pirkimo 
objektu, įskaitant
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susiję: 
su perkamais darbais, prekėmis ar paslaugomis 

bet kokiu atžvilgiu 
bet kuriame jų gyvavimo ciklo etape

įskaitant: 
konkretaus gamybos, 

tiekimo, 
teikimo, 

atlikimo ar 
prekybos proceso arba 

kito gyvavimo ciklo etapo proceso veiksnius, 
net jeigu šie veiksniai neapima jų fizinių 

ypatybių

Kuomet 
pasiūlymų 
vertinimo 
kriterijai 
susiję su 
pirkimo 

objektu?

KKS 1:

techniniai pranašumai estetinės 
charakteristikos

funkcinės 
charakteristikos

prieinamumas, 
tinkamumas visiems

vartotojams

socialinės
charakteristikos 

aplinkosauginės 
charakteristikos

sąžiningos prekybos
sąlygos 

inovatyvios 
charakteristikos
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KKS 2:

pirkimo sutarčiai įvykdyti paskirtų darbuotojų 
organizavimą, kvalifikaciją ir patirtį, 

kai tai daro reikšmingą įtaką pirkimo sutarties 
įvykdymo kokybei

Nuo 2018 m. darbų pirkimuose privaloma įtraukti šį 
kriterijų įvertinant, 

kiek tiekėjo siūlomas atlyginimas pirkimo sutartį 
vykdysiantiems darbuotojams 

viršija 
jo arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, 
kilmės šalyje nustatytą minimalų darbo užmokestį

KKS 3:

• garantinė priežiūra
• techninė pagalba

• pristatymo sąlygos 

pavyzdžiui: 
 pristatymo data 
 procesas
 trukmė

 įvykdymo laikotarpis
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LAT 2018-05-03 nutartis byloje Nr. e3K-3-178-378/2018

Perkant darbus tinkami kriterijai: 
Kokybė - vertinama rizikos veiksnių analizė ir valdymo
priemonės, vadybos sistemų taikymas.
Efektyvumas - vertinamas darbų organizavimas, vidinės ir
išorinės komunikacijos planas.
Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai netapatinami
išimtinai su pirkimo objekto vidinėmis charakteristikomis,
pakanka, jog šie yra susiję su pirkimo objektu plačiąja
prasme

Jei tiekėjas pripažintas laimėtoju dėl to, kad jo pasiūlymas
geriau už kitų Pirkimo dalyvių atitiko ekonominio
naudingumo reikalavimus, toks jo pranašumas turi tiesiogiai
atsispindėti viešojo pirkimo sutartyje ar kituose
sutartiniuose tiekėjo ir perkančiosios organizacijos
dokumentuose.

 KKS atveju galima iš anksto nustatyti fiksuotą kainą arba sąnaudas
 Tokiu atveju tiekėjai konkuruoja ir ENP išrenkamas tik kokybės kriterijų pagrindu 
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Kuris pasiūlymas naudingiausias?
ENP – tai...

Laimėtojo nustatymas

Pasiūlymas gali būti pripažintas laimėtoju, jei 
1. Atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus
2. Nėra pašalintas vadovaujantis pašalinimo pagrindais
3. Atitinka kvalifikacijos reikalavimus ir reikalavimus, keltus dėl 
vadybos sistemų
4. Pasiūlyta kaina ne per didelė ir priimtina PO
5. Pasiūlymo kaina nėra neįprastai maža.



2018-05-14

43

PO per didelė nepriimtina kaina:

VPĮ 45 str. 1 d. 5 p.

Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė

ir nepriimtina, jeigu ji viršija pirkimui skirtas
lėšas, nustatytas dokumentuose prieš

pradedant pirkimo procedūrą. Jeigu
ekonomiškai naud. pasiūlyme
nurodyta kaina yra per didelė ir
nepriimtina ir pirkimo dokumentuose
nėra nurodyta pirkimui skirtų lėšų
suma, kiti pasiūlymų eilėje
esantys pasiūlymai laimėjusiais
negali būti nustatyti.

4 skirtingos situacijos

Per didelės kainos problema

SITUACIJA NR. 1

PD nurodyta pirkimui 
skirta lėšų suma. 
Kaip elgiamės:  

atmetame pasiūlymus, 
kurių kaina viršija PD 

numatytas lėšas 

SITUACIJA NR. 2

PD nenumatytos 
pirkimui skirtos lėšos. 
Pasiūlymus vertiname 

pagal kainą. 
Kaip elgiamės: 

pasiūlymus, kurių 
kaina viršija pirkimui 

suplanuotas lėšas, 
atmetame pagal VPĮ 

55 str. 10 d. ? 

SITUACIJA NR. 3

PD nenumatytos 
pirkimo lėšos. Kainos 
ir kokybės kriterijus. 

Kaip elgiamės: 
Pasiūlymus statome į 
eilę? Naudingiausio 
pasiūlymo kaina per 
didelė – nutraukiame 
pirkimą (VPĮ 45 str. 1 

d. 5 p. ). 

SITUACIJA NR. 4

Bendra kaina neviršija 
pirkimui skirtų lėšų. 
Rinkos kainą viršija 

vieneto kaina. 
Kaip elgiamės? 

VPT: tiekėjui siūlant 
per didelę  kainą 

(įkainį), pasiūlymai 
atmetami. 
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Ką daryti, jei įvykdžius atvirą/supaprastintą atvirą konkursą 
negali sudaryti sutarties dėl per didelės kainos?

Sprendimas

Naujas 
konkursas

Skelbiamos 
derybos

Jei tik ekonomiškai naudingiausio tiekėjo pasiūlyta 
kaina per didelė, vykdomas naujas konkursas: pvz., 
koreguojant TS reikalavimus; keičiant pirkimui 
skirtą lėšų sumą.

Pakartotinė 
skelbiama 
apklausa

Mažos vertės skelbiamos apklausos atveju –
pakartotinė skelbiama apklausa. Nėra galimybės
daryti neskelbiamos apklausos.

VPT:

Nepriimtinas pasiūlymas

Nepriimtinas pasiūlymas = smulkus neatitikimas.
Kai neatitikimas esminis (pirkimo objektas - kompiuteris, o pasiūlytas spausdintuvas ar
pirktas motociklas, o pasiūlytas dviratis), tai bus laikoma netinkamu pasiūlymu.

Tiekėjo pasiūlytas kompiuterisPO perkamas kompiuteris
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Jo dalykas visiškai skiriasi nuo aprašyto skelbime apie pirkimą

Netinkamas pasiūlymas

ETT sprendimas (Europos Komisija/Graikija (byla C-250/07): pasiūlymai turi būti kvalifikuojami kaip
„netinkami“, jei pateiktų pasiūlymų ir tokių specifikacijų neatitiktis neleidžia PO tinkamai įgyvendinti
projekto, dėl kurio pradėta viešojo pirkimo procedūra. Tokia neatitiktis nėra tik paprastas
netikslumas ar maža detalė, o atvirkščiai, turi būti laikoma, kad dėl jos pasiūlymai negali patenkinti
PO poreikių

Tiekėjo pasiūlytas kompiuterisPO perkamas kompiuteris

Pasiūlymų vertinimas. Atviras konkursas (I)

Pa
si

ūl
ym

ų 
pa

te
ik

im
o 

te
rm

in
as

Pasiūlymų 
vertinimas

Antro voko 
atidarymas (kai 

kokybinis 
vertinimas)

Pasiūlymų eilė Dokumentų pagal 
EVPD teikimas

EBVPD tikrinimas Laimėtojo 
nustatymas 



2018-05-14

46

Pasiūlymų vertinimas. Atviras konkursas (II)
Pa

si
ūl

ym
ų 

pa
te

ik
im

o 
te

rm
in

as

Pasiūlymų 
vertinimas

Antro voko 
atidarymas (kai 

kokybinis 
vertinimas)

Pasiūlymų eilė Dokumentų pagal 
EVPD teikimasEBVPD tikrinimas Laimėtojo 

nustatymas 

Nebūtina vertinti pasiūlymo 
jeigu patikrinus jo dalį pasiūlymas 

turi būti atmestas. 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filte
r?lang=lt
Išimtis:

ketinama vykdyti skelbiamas 
derybas, kai leidžiama pakartotinai 
nebeskelbti skelbimo apie pirkimą
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PO gali nuspręsti nesudaryti pirkimo 
sutarties su ENP pateikusiu tiekėju, 

jeigu neatitinka 2 tikslo: 
nurodytų aplinkos apsaugos, 

socialinės ir darbo teisės 
įpareigojimų

Privalomas tikslinimas – jei neišsami atitiktis PD
tiekėjo 

pašalinimo 
pagrindų 
nebuvimo atitikties 

kvalifikacijos 
reikalavimam

s

kokybės vadybos 
sistemos ir aplinkos 
apsaugos vadybos 

sistemos 
standartams

tiekėjo 
įgaliojim

as 

jungtinės 
veiklos 

sutartis

dokumentai, nesusiję su 
:

objektu, 
techninėmis charakteristikomis, 

sutarties vykdymo sąlygomis, 
kaina

pasiūlymo 
galiojimo 

užtikrinimas 
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Pavyzdys:

PD reikalavimas – pasiūlymo formoje nurodyti prekės gamintoją, modelį, technines 
charakteristikas ir pateikti aprašus ar nuorodą į interneto puslapį

Tiekėjas nenurodė prekės modelio, gamintojo, nepateikė prekės 
aprašymo ir nuorodos

 Išvada: PO prašymas patikslinti pasiūlymą pažeidžia VPĮ
principus

PO paprašius patikslinti, pateikė prekės aprašymą

Kodėl PO veiksmai neteisėti?

45 str. 3 d.: Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik
dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties
kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos
sistemos standartams, tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą,
jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas
ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis,
sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina. Kiti tiekėjo pasiūlymo dokumentai ar
duomenys gali būti tikslinami, pildomi arba aiškinami vadovaujantis šio įstatymo 55
straipsnio 9 dalimi.
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LAT 2016-02-23 nutartis c.b: e3K-121-690/2016

Jei net pagal turinio pirmenybės pagal formą principą iš
dokumentų visumos negalima konstatuoti pasiūlymo atitikties
PD reikalavimams, tiekėjo paaiškinimai kaip keičiantys
pasiūlymą iš esmės yra nepriimtini ir pasiūlymą privalu atmesti

Leidžiama aiškinti pasiūlymą, kai trūkumai: redakcinio
pobūdžio; objektyviai nustatytini ir paprastai ištaisytini.
Nustatytas trūkumas minėtų kriterijų netenkina, kai jam
ištaisyti nepakanka paprasto paaiškinimo, o reikia atskiro, gan
detalaus pasiūlymo tikslinimo, papildymo naujais duomenimis.

Ką reiškia: „tiekėjas remiasi kito 
ūkio subjekto pajėgumais?“ 

Pasiūlymą pateikęs pavienis ūkio subjektas ar jungtinės
veiklos sutarties pagrindu pasiūlymą pateikusių ūkio
subjektų grupė atitikimą PD numatytiems kvalifikacijos
reikalavimams arba bent vienam iš jų įrodinėja kito (-ų)
ūkio subjektų pajėgumais (pvz., UAB „X“ kaip pavienis
tiekėjas pateikė pasiūlymą renginių organizavimui, o PD
numatytą kvalifikacijos reikalavimą „tiekėjas turi būti
įvykdęs bent vieną renginių organizavimo sutartį“
tenkina kito ūkio subjekto dėka).
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Subtiekimo ir tiekėjo rėmimosi kito ūkio subjekto
pajėgumais santykis

1 atvejis: Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra
subtiekėjas. Tai tas atvejis, kai ūkio subjektas, kurio pajėgumais
remiamasi pats vykdys dalį tiekėjo prisiimtų įsipareigojimų. Pvz.,
Mokymų pirkime tiekėjas X savo atitikimą kvalifikacijos reikalavimui
grindžia Y patirtimi ir Y vykdys vienus mokymus.
Toks ūkio subjektas turi neturėti pašalinimo pagrindų ir atitikti kvalifikacijos
reikalavimus, kuriems įrodyti jis yra pasitelkiamas.
Pirkėjas turi patikrinti, ar laimėtojo pasiūlyme nurodytas toks subtiekėjas
atitinka minėtus reikalavimus.
Ką turime daryti jei neatitinka?

Subtiekimo ir tiekėjo rėmimosi kito ūkio subjekto
pajėgumais santykis

2 atvejis:

Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia (ūkio
subjektas pasiūlyme nurodytas kaip subtiekėjas – jis ketina
vykdyti dalį sutarties, bet tiekėjas ir be jo atitinka visus
kvalifikacijos reikalavimus).
Šiam subtiekėjui PD gali būti, bet neprivalo būti keliami
reikalavimai neturėti pašalinimo pagrindų.
Jeigu tokie reikalavimai keliami, pirkėjas turi patikrinti
laimėtojo atitikimą šiam reikalavimui.
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Ką dar turime žinoti apie tiekėjo rėmimąsi kito ūkio subjekto
pajėgumais?

Remdamasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, tiekėjas
neatsižvelgia į tai, koks teisinis ryšys sieja tiekėją ir tą ūkio
subjektą

Tiekėjas gali remtis tik tokiais ūkio subjekto pajėgumais,
kuriais jis realiai galės disponuoti vykdant sutartį

Tiekėjas pasiūlyme turi įrodyti atitikimą 2 punktui, o PO tai 
privalo patikrinti)

Ūkio subjektas turi neturėti pašalinimo pagrindų ir
atitikti kvalifikacijos reikalavimus. PO turi patikrinti, ar
šį reikalavimą atitinka laimėtojas.

Ūkio subjektai, kurių pajėgumais
Subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, 

vykdant pirkimo sutartį nedalyvaus 
(pvz., tik suteiks įrangą)

Ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, dalyvavimas vykdant sutartį

1 Patys subjektai teiks paslaugas ar atliks
darbus, kuriems reikia jų pajėgumų, t. y.,
(subtiekimas).

2
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Kada ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, patys privalo 
vykdyti sutartį ? 

Paslaugų ar darbų atvejais, nustačius kvalifikacijos 
reikalavimus tiekėjui ar jo personalui turėti atitinkamą 

išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ar profesinę patirtį ar 
paslaugų atveju turėti specialų leidimą arba būti tam 

tikros organizacijos nariu, tiekėjas gali remtis kito 
subjekto pajėgumais tik tuomet, kai tas subjektas teiks 

tas paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų 
pajėgumų. 

Pavyzdys:  

Įstaiga  perka IT sistemos modernizavimo 
paslaugą. Kvalifikacinis reikalavimas duomenų 

bazės ekspertui – turėti duomenų bazės 
eksperto kvalifikaciją. Būtina įsitikinti, kad tas 
ekspertas, kuris turi šią kvalifikaciją ir vykdys 

duomenų bazės eksperto funkcijas. 
1.  Jis arba dirba, dirbs pas tiekėją (iš CV); arba 

2. dirba, dirbs pas subtiekėją (iš CV); 3. arba 
pats yra subtiekėjas ir vykdys duomenų bazės 

eksperto funkciją. 
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Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, solidari atsakomybė 
PO

Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais,
atsižvelgdamas į pirkimo dokumentuose nustatytus
ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus,
perkančioji organizacija gali reikalauti, kad tiekėjas ir
ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, prisiimtų
solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą.

Privalomas tikslinimas

Kai yra kainos ar sąnaudų apskaičiavimo klaidų

GALIMA taisyti sudedamąsias dalis
NEGALIMA atsisakyti kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių arba 

papildyti kainą ar sąnaudas naujomis dalimis
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Pasiūlymų tikslinimas, papildymas, paaiškinimas

Negalima keisti pasiūlymo esmės –
pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, 

dėl kurių PD reikalavimų 
neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis PD reikalavimus

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=lt
Neįprastai maža kaina

30 ir daugiau procentų mažesnė 
už visų neatmestų pasiūlymų; 
Pasiūlymų, kurių kaina ne per didelė, 
pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį

Atmetimo atvejai:
 Nėra pagrindimo
 Neatitinka 2 tikslo
 Dalyvis gavo valstybės pagalbą
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Sutarčių sudarymas: pagrindiniai aspektai 
ir dažniausios klaidos

Sutarties forma

RAŠTU

Visais atvejais

Supaprastinti ir mažos vertės 
pirkimai:
- Sutarties vertė 
mažesnė už 3 000 Eur

(sąskaita faktūra arba kiti 
buhalterinės apskaitos dokumentai). 

ŽODŽIU (GALI)
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Sutarties trukmė

 Išimtys: 
1) elektros energijos ir šilumos, dujų, karšto ir šalto vandens, nuotekų ir 

atliekų tvarkymo paslaugų;
2) bankų ir kitų finansinių institucijų paslaugų;
3) aptarnavimo, remonto, priežiūros paslaugų, kai įsigyjamo objekto pirkimo 
sutartis apima ir šias paslaugas;
4) aptarnavimo, remonto ar priežiūros paslaugų, kai įsigyjamo objekto 
pirkimo sutartis apima ir šias paslaugas;
5) dokumentų saugojimo paslaugų;
6) darbų ar statinio statybos techninės priežiūros paslaugų;
7) statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų arba statinio projektavimo 
ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų, kai šios paslaugos 
perkamos kartu;
8) investicijų projektų įgyvendinimo;
<...>

3 m.Sutartis 

Sutarties turinys

Pirkimo sutartyje, kai ji sudaroma raštu, turi būti nustatyta: 

1) sutarties šalių teisės ir pareigos; 
2) perkamos prekės, paslaugos ar darbai, jeigu įmanoma, – tikslūs jų kiekiai; 
3) kainodaros taisyklės, nustatytos pagal VPT patvirtintą metodiką; 
4) mokėjimo tvarka (ji turi atitikti Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, 
vėlavimo prevencijos įstatymo 5 str. reikalavimus); 
5) prievolių įvykdymo terminai; 
6) prievolių įvykdymo užtikrinimas;
7) Sutarties peržiūros sąlygos ar pasirinkimo galimybės, jei taikoma; 
8) ginčų sprendimo tvarka; 
9) sutarties nutraukimo tvarka (įskaitant 90 str. nustatytus atvejus); 
10) sutarties galiojimas; 
11) subtiekėjai, jeigu vykdant sutartį jie pasitelkiami, ir jų keitimo tvarka 
12) PO paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą, sutarties ir jos keitimų paskelbimą 
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Mokėjimo terminas

 Jeigu sutartyje nustatytas mokėjimo laikotarpis viršija 60 k. 
d., tokia sutarties sąlyga laikoma negaliojančia ir mokėjimai 
atliekami pagal įstatymą

 Mokėjimo laikotarpis gali būti ilgesnis, tik:
- kai dėl to komercinėje sutartyje aiškiai susitariama kitaip, 
- jeigu tai yra objektyviai pagrįsta, atsižvelgiant į konkretų sutarties pobūdį 

ar ypatumus, 
- ir jeigu bet kuriuo atveju mokėjimo laikotarpis neviršija 60 kalendorinių 

dienų nuo prekių gavimo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo dienos.

Per 30 k. d. 

E. Sąskaita

Vykdant sutartis, PVM sąskaitos 
faktūros, sąskaitos faktūros, 
kreditiniai ir debetiniai 
dokumentai bei avansinės 
sąskaitos turi būti teikiami 
naudojantis IS „E. sąskaita“ 
priemonėmis, išskyrus, kai 
sutartys sudaromos žodžiu

Reikalavimas taikomas ir 
sutartims, sudarytoms iki 2017-
07-01
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Subtiekimas

PD turi būti nustatyta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais 
galimybė ir atsiskaitymo tvarka, jei tai leidžiama dėl sutarties 
pobūdžio

PD turi būti ir teisė tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems
mokėjimams

PO turi reikalauti, kad pasiūlyme būtų nurodyti 
subtiekėjai 

PD turi įtvirtinti: sudarius sutartį, ne vėliau negu ji pradedama 
vykdyti, tiekėjas  įpareigojamas PO pranešti žinomų subtiekėjų 
pavadinimus, kontaktus, atstovus. PO turi reikalauti tiekėją 
informuoti apie šios informacijos pasikeitimus viso sutarties 
vykdymo metu, taip pat informacijos apie naujus subtiekėjus

Subtiekimas (2)

Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti šia galimybe, 
raštu teikia prašymą PO

Kai subtiekėjas naudojasi tiesioginiu atsiskaitymu,
sudaroma trišalė sutartis tarp PO, tiekėjo ir subtiekėjo

PO per 3 d. nuo minėtos informacijos gavimo raštu informuoja 
subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę

Trišalė sutartis numato: tiesioginio atsiskaitymo tvarką, 
atsižvelgiant į PD ir subtiekimo sutarties reikalavimus 

Atsakomybė dėl sutarties vykdymo tenka tiekėjui
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Subtiekimas (3)

Perkant darbus, paslaugas ar 
prekes, kurias reikia montuoti, 
diegti, galima reikalauti, kad 
esmines užduotis atliktų pats 
pasiūlymą pateikęs tiekėjas, 
neperduodant tų užduočių 
subtiekėjams (subrangovams)

Sutarties paskelbimas

Paskelbimas                    ,        tačiau ne vėliau kaip iki pirmo mokėjimo

 Nereikia skelbti šių sutarčių:

1. Kai laimėtojas fizinis asmuo pripažintas po derybų:
• Dėl techninių priežasčių perkant iš vieno
• Dėl išimtinių teisių perkant iš vieno
• Darbuotojų mokymo paslaugoms
• Ekspertų komisijų
• Prekių mokslo tyrimo tikslais

2. Įsigyjant unikalų meninį kūrinį ar atlikimą
3. Kai neįmanoma dėl techninių galimybių
4. Žodinės sutarties ir pasiūlymo

15 d.
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Sutarties sudarymo pažeidimai:

Sudarant sutartį pakeičiamas: 
1. tiekėjo pasiūlyme numatytas prekės modelis;
2. apmokėjimas;
3. terminas; pratęsimas numatomas;
4. PD nustatytu terminu nepateikiamas sutarties įvykdymo

užtikrinimas;
5. pateiktas užtikrinimas neatitinka pirkimo sąlygų

reikalavimų.

119

Rekomenduojame

Terminą nustatyti dienomis arba 
mėnesiais, vengti konkrečių datų

Pristatyti prekes nuo 
užsakymo pateikimo

Vykdyti darbus nuo Statybą leidžiančio 
dokumento (jei jis neišimtas iki pirkimo 
pradžios) išdavimo termino ar 
statybvietės perdavimo

Sutarties terminas neturėtų būti 
lygus prekių pristatymo terminui

Įsivertinti sezoniškumo įtaką 
suplanuotiems darbams
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Sutarčių vykdymas: pagrindiniai aspektai 
ir dažniausios klaidos

121

Neatliekant naujos pirkimo 
procedūros: tik Įstatymo 

numatytais atvejais

Atliekant naują pirkimo procedūrą-
nesant Įstatyme  numatytų 

pagrindų

Sutarties galiojimo laikotarpiu GALIMI KEITIMAI:

6 
būdai



2018-05-14

62

Pirkimo sutarties keitimai (neatliekant pirkimo procedūros)

 This text can replaced with your own text. All Phrases can replaced with your own text. All Phrases laced 
with 

 text. This text can replaced with your own text. If you don't want to use the style and size of the fonts as 
used here, you can simply 
make your own style and edit is as you want.

Atvejai Komentaras
1. Pakeitimas buvo suformuluotas PD Neleidžiami pakeitimai, keičiantys sutarties pobūdį iš esmės

2. Prireikia papildomų darbų, prekių, paslaugų iš 
to paties tiekėjo, kurie nebuvo įtraukti į pirminį 
pirkimą

Būtinos abi sąlygos:
1) Tiekėjo pakeitimas negalimas (ekonominės, techninės

priežastys);
2) Atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 proc., bendra

atskirų pakeitimų vertė neviršija 100 proc. pradinės
sutarties vertės

3.  Pakeitimo būtinybė kilo dėl aplinkybių, kurių 
protinga, apdairi PO negalėjo numatyti

Būtinos abi sąlygos:
1) Pakeitimas nekeičia iš esmės sutarties pobūdžio;
2) Atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 proc., bendra

atskirų pakeitimų vertė neviršija 100 proc. pradinės
sutarties vertės

4. Keičiasi sutarties šalis Dėl bent vienos iš priežasčių: 1) buvo numatyta PD tokia
sutarties keitimo sąlyga; 2) naujas tiekėjas perima pradinio
tiekėjo teises, pareigas dėl reorganizavimo, likvidavimo, t.t.
(naujas tiekėjas turi atitikti kvalifikacinius reik.) 3) pati PO
prisiima tiekėjo įsipareigojimus dėl subtiekėjų (jei PD
numatytas tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė)

Pirkimo sutarties keitimai (2)

Galima keisti sutartį, 
kai pakeitimas 
neesminis

VPĮ  numato, kas laikoma 
esminiu keitimu

Esminis keitimas: 
kai juo pakeičiamas 
sutarties bendrasis pobūdis 

VPĮ  įvardina sąlygas, kai 
keitimas laikomas esminiu
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Sutarties keitimas – esminis, kai:

1

2

3

Nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą juo 
susidomėtų daugiau tiekėjų

Dėl pakeitimo pasikeičia ekonominė sutarties pusiausvyra tiekėjo 
naudai taip, kaip neaptarta pradinėje sutartyje

Dėl pakeitimo labai padidėja sutarties apimtis

Bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija 
tarptautinio pirkimo vertėsBendra atskirų pakeitimų vertė neviršija:

Bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija:
10 procentų pradinės sutarties vertės prekių ir 
paslaugų pirkimo atveju;

15 procentų – darbų pirkimo atveju

Pakeitimu iš esmės nepakeičiamas 
sutarties pobūdis

Pirkimo sutarties keitimai (3): keitimas leidžiamas, esant 
visoms šioms sąlygoms kartu:

1

2

3
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Pavyzdys:

 Rangos darbų sutarties vertė - 5 000 000 EUR
 Daromi 2 sutarties keitimai

 Abiejų keitimų vertė turi neviršyti 750 000 EUR (15
procentų nuo 5 000 000 Eur)

 Atskirų keitimų vertei ribojimų nėra, svarbu, kad abu
keitimai kartu neviršytų 750 000 EUR

 Abiejų keitimų vertė kartu turi neviršyti tarp. pirkimo 
vertės ribos, t y. 5 225 000 EUR 

 Keitimais nekeičiamas iš esmės sutarties pobūdis

Pirkimo objekto keitimai

Atsisakymas
Tam tikrų paslaugų, prekių darbų 

Techninės specifikacijos 
keitimas

Vietoje Xa, keičiama į Xb

Papildomi
Sutarties objekto didinimas 
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PO vietoje sutartyje numatytų langų nusprendžią įsigyti duris:

 Kokį sutarties objekto keitimą atliko PO: 
 atsisakymą?
 techninės specifikacijos keitimą?
 Įsigijo papildomus darbus?

Atvejo analizė (1)

Pasirinkite
ir/arba

PO vietoje sutartyje numatytų vienų durų nusprendžią įsigyti kitokias duris:

 Kokį sutarties objekto keitimą atliko PO: 
 atsisakymą?
 techninės specifikacijos keitimą?
 Įsigijo papildomus darbus?

Atvejo analizė (2)

Pasirinkite
ir/arba
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Situacija A:
 Darbų sutartis: fiksuotos kainos
 Pradinė sutarties vertė: 1 000 Eur
 Sutarties vykdymo metu atlikti pakeitimai:

Atvejo analizė (3)

Kaina – 100 Eur Kaina – 60 Eur

Pakabinamos lubos (Armstrong tipo)
Dažomų lubų

(tinkamvimas, gruntavimas ir dažymas)

Situacija B
 Sutarties keitimo motyvai: 

1. Tokios lubos nereikalingos, o be to dažomos yra pigesnės;
2. Projektuotojas neprieštarauja tokiam keitimui;

Atvejo analizė (3.1)

Kaip manote:
 Ar PO tinkamai ir pagal įstatymo nuostatas pakeitė sutartį? 
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Atvejo analizė (4)

Kaina – 60 Eur Kaina – 120  Eur

Pakabinamos lubos (Armstrong tipo)Dažomų lubų
(tinkamvimas, gruntavimas ir dažymas)

Situacija B:
 Darbų sutartis: fiksuotos kainos
 Pradinė sutarties vertė: 1 000 Eur
 Sutarties vykdymo metu atlikti pakeitimai:

Situacija A
 Sutarties keitimo motyvai: 

1. Elektros kabeliai negali būti paslėpti lubose, nes yra rizika sugadinti armatūrą, kuri iš esmės skirta 
užtikrinti perdangos laikymą;
2. Projektuotojas neprieštarauja tokiam keitimui;

Atvejo analizė (4.1)

Kaip manote:
 Ar PO tinkamai ir pagal įstatymo nuostatas pakeitė sutartį? 
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Atvejo analizė (5)

Kaip vertinate šią situaciją:
 Ar PO galėjo įsigyti papildomų darbų panaudodama rezervą?

Situacija:
 PD ir sutarties sąlygos: numatytas rezervas – 15 % pradinės sutarties vertės

 Vykdant sutartį PO panaudojant rezervą įsigijo papildomų darbų iš to paties rangovo. 

Sutarties vykdymo pažeidimai

1. Pirkimo dokumentuose ir sutartyje nustatyto prekių
pristatymo/paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo termino nesilaikymas

136

I. 
vėluojama dėl 
tiekėjo kaltės, 

tačiau                
netaikomi 
numatyti 

delspinigiai

II. 
vėluojama dėl PO 

kaltės

III.
pratęsiamas

sutarties
terminas, nors tai 
nenumatyta PD
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Rekomendacijos PD: 
1. numatyti tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo termino pratęsimo galimybę;
2. numatyti galimybę sustabdyti sutarties vykdymą dėl nuo tiekėjo nepriklausančių

priežasčių ir aptarti sustabdymo įforminimą, atšaukimą, pvz.,
• Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančiomis nuo Tiekėjo valios,

Pirkėjas turi teisę sustabdyti Tiekėjo įsipareigojimų ar kurios nors jų
dalies, kuri negali būti vykdoma, vykdymą.

• Tais atvejais, kai sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu
buvo likęs terminas iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo
pabaigos, po sustabdymo pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi
būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki Tiekėjo
sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.

• Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei
Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Tiekėjo sutartinių
įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų
vykdymo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo
sustabdytas.

137

138

2.Tiekėjui pritaikomos geresnės apmokėjimo
sąlygos nei numatyta pirkimo dokumentuose ir
sutartyje
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3. Pristatyta prekė/suteikta paslauga ar atlikti darbai (jų) dalis
neatitinka pirkimo dokumentų ar pasiūlymo

139

4. Pratęsus darbų atlikimo/prekių pristatymo ar paslaugų
suteikimo terminą, tiekėjas nepateikia pratęsto sutarties
įvykdymo užtikrinimo (nors tai numatyta pirkimo
dokumentuose ir sutartyje).

140
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Paslaugų sutarčių pažeidimai: 

Dažniausi mokymų, konferencijų organizavimo sutarčių pažeidimai:

• 1. apmokytas mažesnis nei numatyta dalyvių skaičius (pvz., numatyta, kad bus
apmokyta ne mažiau nei 25; apmokyta – 20).

Patarimai PD:

Jei pageidaujate, kad tiekėjas būtų atsakingas už tikslinės grupės sukvietimą,
dalyvių registravimą, aiškiai tai numatykite pirkimo sąlygose.

141

Paslaugų sutarčių pažeidimai: 

•2. mokymuose, konferencijose, kuriems perkamos ir
maitinimo, apgyvendinimo paslaugos, faktiškai dalyvauja
mažesnis dalyvių skaičius nei numatyta, tačiau
apmokėjimas atliekamas už didesnį pirkimo sąlygose
numatytą dalyvių skaičių.

142
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Paslaugų sutarčių pažeidimai: 
Patarimai PD:

1. Pasiūlymo formoje reiktų išskirti:

mokymų;

apgyvendinimo;

maitinimo paslaugas, kad tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, šių paslaugų įkainius
nurodytų atskirai.

2. Pirkimo sąlygose aiškiai nurodyti, kad už maitinimo, apgyvendinimo išlaidas
bus apmokėta pagal faktinį dalyvių skaičių.

143

Paslaugų sutarčių pažeidimai: 

3. Faktiškai mokymus veda kitas lektorius nei numatyta pasiūlyme, o pirkimo
sąlygose lektoriaus keitimo galimybė nenumatyta.

Patarimas PD: numatyti subtiekėjo/lektoriaus keitimo galimybę. Naujo
subtiekėjo/lektoriaus kvalifikacija privalo atitikti pirkimo sąlygose numatytus
reikalavimus.

Rekomenduotina numatyti ne tik vieno subtiekėjo pakeitimą kitu, bet ir
papildomo subtiekėjo įtraukimą, numatant, kad papildomai įtraukiamo
subtiekėjo kvalifikacija taip pat turi atitikti PD reikalavimus.

144
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Paslaugų sutarčių pažeidimai: 

4. mokymų trukmė trumpesnė nei numatyta pirkimo sąlygose 
ir sutartyje. 

5. Neatkreipiamas dėmesys į tai, kokios – akademinės ar 
„paprastos“ mokymų valandos nurodytos pirkimo 
sąlygose. 

145

Prekių sutarčių pažeidimai: 

1. Pristatyta kito modelio, kitų techninių charakteristikų
prekė nei numatyta pasiūlyme.

2. Faktiškai pristatyta prekė neatitinka priėmimo-perdavimo
akte nurodytos prekės.

146
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Prekių sutarčių pažeidimai: 

Patarimai PD: 
Numatyti tiekėjo pasiūlyme nurodyto modelio keitimo
galimybę.
Naujas prekės modelis privalo atitikti pirkimo sąlygose
nustatytus reikalavimus.
Jei pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį,
naujas prekės modelis privalo būti ne blogesnių
charakteristikų nei buvo vertintos.

147

Ką turite daryti, jei tiekėjas pristato kito modelio, 
kitų charakteristikų prekę? 

1. Jei sutartyje nenumatyta modelio keitimo galimybė:

1.1. galioja principas – pristatyta prekė negali būti blogesnių techninių
charakteristikų nei numatyta pirkimo sąlygose.

1.2. jeigu konkretus reikalavimas vertintas pagal ek. naudingumą – jis turi būti
ne blogesnis nei numatyta pasiūlyme.

1.3. jeigu pirkimo sąlygose nustatyti konkretūs „medžiagiškumo“ reikalavimai
(pvz., ąžuolinis suolas) pristatyta prekė privalo būti reikalauto
„medžiagiškumo“.

148
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Darbų sutarčių pažeidimai: 

1. Atlikti darbai/panaudotos medžiagos neatitinka pirkimo
sąlygų, tiekėjo pasiūlymo;

2. Atliktų darbų aktuose nurodyti darbai, kurie faktiškai
neatlikti;

3. Netinkamai atlikti papildomų darbų pirkimai; keitimai;
atsisakymai;

4. Darbus atlieka kitas ūkio subjektas (subrangovas) ar pan.,
kuris nebuvo numatytas pasiūlyme ir sutartyje.

149

LINKIME PIRKIMŲ BE PAŽEIDIMŲ


