
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

2015 m. birželio 9 d. VPĮ pakeitimais įtvirtintos tam tikros viešųjų pirkimų naujovės, tuo tarpu 2015 

m. birželio 23 d. pakeitimais ištaisytos pirmojo pakeitimo klaidos. 

 

 

 
 

 

Tiekėjams svarbiausia naujovė – vadinamieji tiekėjų „juodieji sąrašai“. 

Reikšmingi „juodųjų sąrašų: aspektai: 

1) Sąvoka ir tikslas - Pažymėtina, kad tokios sąvokos teisės aktuose, reglamentuojančiuose 

viešuosius pirkimus, nėra – tai daugiau viešųjų pirkimų profesionalų žargonas, sąvoka, 

vartojama patogumo sumetimais, kad nereikėtų kaskart vartoti teisės aktuose nustatytos ilgos 

formuluotės „tiekėjai, nevykdantys ar netinkamai vykdantys sutartį“. 

“Juodųjų sąrašų” paskirtis – galimybė perkančiosioms organizacijoms apsisaugoti nuo 

nepatikimų tiekėjų, šalinant juos iš pirkimo procedūrų, kas atitinkamai apriboja galimybes 

toliau sudarinėti pirkimo sutartis su perkančiosiomis organizacijomis. 

2) Patekimas į “juoduosius sąrašus” – į “juoduosius sąrašus” tiekėjus įrašys perkančiosios 

organizacijos (toliau – PO), tačiau atkreiptinas dėmesys, kad tai bus galima padaryti ne bet 

kokiu pagrindu, o tik tuomet, kai tiekėjas per paskutinius 3 metus nevykdė/ netinkamai vykdė 

sutartį, ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas. Esminis sutarties pažeidimas būtų 

nustatomas: 

 Perkančiosios organizacijos sprendimu  

 Teismo sprendimu (jei PO sprendimą, jog jis nevykdė/ netinkamai vykdė pirkimo 

sutartį, skundė) 

„Pastarųjų 3 metų“ laikotarpis būtų skaičiuojamas: 

 Nuo PO sprendimo laikyti tiekėją netinkamai vykdžiusiu/ nevykdžiusiu pirkimo 

sutarties apskundimo termino pabaigos (jei neskundė) (terminas – 30 dienų); 

 Nuo teismo sprendimo, kad tiekėjas nevykdė/netinkamai vykdė pirkimo sutartį, ir turi 

atlyginti dėl to kilusią žalą, įsiteisėjimo. 



 
 

3) Rizikos ir jų valdymas – esminė rizika – kad PO nepagrįstai įrašys tiekėją į “juoduosius 

sąrašus”.  

Atitinkamai, VPĮ numato pareigą PO skelbti informaciją apie sutarties nevykdžiusį / 

netinkamai vykdžiusį tiekėją CVP IS, taip pat atskirai informuoti tiekėją apie sprendimą 

įrašyti jį į “juoduosius sąrašus’. Tiekėjas gali gintis nuo, jo manymu, neteisėto įrašymo į juos, 

teikdamas ieškinį teismui. 

 

 

 

 
Tikriausiai daugiausiai praktinių klausimų sukėlusi 2015 m. viešųjų pirkimų naujovė – VPĮ 33 str. 1 

d. 3 p. nustatytas reikalavimas fiziniam asmeniui arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyviui, 

neturėti neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. 

 

Esminiai akcentai: 

1) NB subjektai – nors iš pačios VPĮ 33 str. 1 d. 3 p. nuostata to tiesiogiai nematyti, teistumas 

už NB pagal Lietuvos Respublikos įstatymus gali būti tik fiziniam asmeniui (LR baudžiamasis 

kodeksas, 209 str., už NB numato laisvės atėmimo bausmę, taigi, juridiniam asmeniui  tokia 

bausmė nepritaikoma, tad ir nusikalstamos veikos subjektu jis būti negali). 

Pažymėtina, kad net ir tuo atveju, kai kalbama apie tiekėjus-fizinius asmenis ar tiekėjo 

dalyvius-fizinius asmenis, duomenis apie tai, ar asmuo atitinka VPĮ 33 str. 1 d. 3 p. 

reikalavimus, reikia teikti tik tuomet, kai tas asmuo turi balsų daugumą. Laikoma, kad asmuo 

turi balsų daugumą, jei jis turi 50 proc. +1 balsą. 

2) Teiktini dokumentai – fiziniai asmenys, apie kuriuos teiktini duomenys, turi išsiimti pažymą 

iš Informatikos ir ryšių departamento arba iš VĮ Registrų centras. Pažymėtina, kad VĮ Registrų 

centras išduodama jungtinė pažyma apie fizinį asmenį apima daugiau duomenų, nei IRD 

pažymoje (tai kiekvienu atveju reikia įsivertinti,ar norima pateikti PO daugiau duomenų, nei 

ji prašė). Taip pat reikia įvertinti ir tai,kad dėl pažymos apie teistumo buvimą/nebuvimą 

išdavimo kreipiasi būtent tas asmuo, dėl kurio ji išduodama – tretiesiems asmenims (pvz. 

tiekėjui, dėl kurio dalyvio reikia teikti duomenis) tokie duomenys neišduodami. 



 
 

Tuo tarpu dėl dalyvių, kurie yra juridiniai asmenys, atsižvelgiant į tai, kad jie nėra NB 

subjektai, tiekėjas turi pateikti laisvos formos dokumentą, paaiškinantį aplinkybes, dėl kurių 

jis neprideda dokumentų apie savo dalyvio, turinčio daugumą balsų dalyvių susirinkime, 

teistumo buvimo/nebuvimo (kad jo dalyvis yra juridinis asmuo, kuris nėra NB subjektas, 

negali būti baudžiamas už NB ir kt.). Praktikoje prie tokio laisvos formos dokumento kai kurie 

tiekėjai savo iniciatyva prideda išplėstinį VĮ Registrų centras išrašą, iš kurio matosi akcininkų 

sąrašas ir jų turimas akcijų skaičius. 

3) NB vertinimas užsienio tiekėjų atveju – kai tiekėjas yra užsienio subjektas (fizinis ar 

juridinis asmuo), reikia reikalauti duomenų apie NB ir iš jo, tad PO turi įsivertinti, ar toje 

tiekėjo kilmės šalyje 1) apskritai baudžiama už nusikalstamą bankrotą 2) kas gali būti 

baudžiamas (ar tik fiziniai, ar ir juridiniai asmenys), 3) kokie konkrečioje šalyje išduodami 

dokumentai patvirtintų tiekėjo atitiktį keliamam reikalavimui (pastaruoju atveju tiek PO, tiekė 

tiekėjui,dalyvaujančiam jungtinėje veikloje su užsienio partneriu ar subtiekėju, galima 

naudotis Eurospos Komisijos sukurtų sistemų suteikiamomis priemonėmis : kokie 

dokumentai kokioje šalyje išduodami - http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do ; 

įsitikinimui,kad dokumentas autentiškas, atitinkantis realią situacija - 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.htm ). 

 

 

VPT išaiškinimai NB klausimais: 

http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/parengeme-naujus-dazniausiai-uzduodamus-klausimus-atsakymus  

 

 

 

  
VPĮ 33 str. 2 d. 9 p. nustatoma, jog perkančioji organizacija gali pirkimo dokumentuose nustatyti, 

kad paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjas nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su 

mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar 

šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu 

įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo 

neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų. Tad kyla klausimas, ar įsiskolinimai 

http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.htm
http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/parengeme-naujus-dazniausiai-uzduodamus-klausimus-atsakymus


 
 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai sumuojami. 

Taip, sumuojami. Pavyzdžiui, įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai siekia 

26 EUR, o įsiskolinimas Valstybinei mokesčių inspekcijai 25 EUR. Kadangi bendra įsiskolinimų 

suma viršija 50 EUR, tiekėjo pasiūlymas būtų atmetamas. 

Tokia nuostata įtraukta į VPĮ tam, kad tiekėjai nebūtų pašalinami iš viešojo pirkimo procedūrų dėl 

mažareikšmių įsiskolinimų/nepriemokų, apie kuriuos jie gali net ir nežinoti (tarkime, būtent 

pasiūlymų pateikimo termino dieną atsiranda 0,01 ct įsiskolinimas). Iki šios nuostatos priėmimo 

galimybės turėti net ir menką įsiskolinimą/nepriemoką nebuvo. 

 

VPĮ 38 str. 5 d. – skaidrėje kalbama apie galimybę/prievolę prašyti tam tikrų dokumentų iš 

oficialiame tiekėjų sąraše esančio tiekėjo, kadangi iki 2015-12-31 PO gali prašyti nurodytų pažymų, 

o nuo 2016-01-01 – privalo. 

Apskritai oficialus tiekėjų sąrašas nėra populiari priemonė, kadangi įrašymas į jį mažai ką patvirtina 

(nuo 2012 m. balandžio – tik teisę užsiimti veikla) – naujame VPĮ jo išvis atsisakoma. 

 

 

 

 
 

 

Dėl skirtingo nuostatų įsigaliojimo šiuo atveju plačiau nekomentuojame, kadangi viskas pačioje 

skaidrėje. 

 

 



 
 

 
 

Naujojo VPĮ projektas (dar nepriimtas) - https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/93ffb1a0891311e5bca4ce385a9b7048?positionInSearchResults

=2&searchModelUUID=3bc0bd27-8960-4d5b-942b-271626fde5f1  

 

Komunalinio sektoriaus PO – atskiras įstatymas, todėl su šiomis PO susijusio reguliavimo šiame 

projekte nerasite. 

 

 

 
 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/93ffb1a0891311e5bca4ce385a9b7048?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=3bc0bd27-8960-4d5b-942b-271626fde5f1
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/93ffb1a0891311e5bca4ce385a9b7048?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=3bc0bd27-8960-4d5b-942b-271626fde5f1
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/93ffb1a0891311e5bca4ce385a9b7048?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=3bc0bd27-8960-4d5b-942b-271626fde5f1


 
 

Sąvokos – nurodomos VPĮ projekte, todėl atskirai plačiau neaptariamos. 

Išimtys – numatomos naujos išimtys tam tikrų paslaugų pirkimui, atsižvelgiant į tų paslaugų 

ypatybes/prigimtį (pvz., teisinių paslaugų atveju išimtis numatoma patikėtinių, globėjų parinkimui, 

atstovavimo arbitraže paslaugoms, tam tikroms notarų paslaugoms). 

Pirkimo vertės nustatymas – atsiranda galimybė perkančiųjų organizacijų padaliniams vykdyti 

pirkimus savarankiškai, nesumuojant jų su organizacijos pirkimais, jei išpildomos kelios sąlygos 

(juridinio asmens statusas – nebūtinas nustatant savarankiškumą): 

 Padalinys pats priima sprendimus dėl viešųjų pirkimų vykdymo; 

 Padalinys turi biudžeto eilutę viešiesiems pirkimams; 

 Padalinys savarankiškai sudaro pirkimo sutartis, už jas atsako ir už jas apmoka. 

 

 

 

 
 

 

 

Pasiūlymų vertinimas ekonominio naudingumo principu:  

 kaina,   

 kaštai (apima sąnaudas per visą produkto gyvavimo ciklą. Gali būti apskaičiuojam pagal 

gyvavimo ciklo sąnaudų metodą) 

 geriausias kainos ir kokybės santykis (ex ekonominis naudingumas) 

Direktyvoje akcentuojama, kad perkančiosioms organizacijoms vertinant tiekėjų pasiūlymus 

pagrindinis siekis turi būti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo pasirinkimas, o ne orientacija vien 

tik į pigiausią pasiūlymą.  Tiekėjų siūlomą produktą bus galima vertinti pagal jo kainą, kaštus per 

visą gyvavimo ciklą, geriausią kainos ir kokybės santykį. PO prieš pirkdama turi įsivertinti, kuriuo 

kriterijumi vertindama pasiūlymus sieks ekonominio naudingumo ir efektyvumo. Pvz., jei perkamos 

paprastos (pvz.,kanceliarinės) prekės, gali būti renkamasi kainos kriterijus, jeigu ilgesnio naudojimo 

prekė, pvz. automobilis, įvertinama, ne tik jo kaina, bet ir eksploatavimo kaštai, detalių kainos, 

aplinkosauginiai kriterijai ir pan. 

 



 
 

Europos bendrasis viešojo pirkimo dokumentas („e-pasas“)  

Vietoje tiekėjo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų ir pažymų, PO teikiamas Europos bendrasis 

viešųjų pirkimų dokumentas „e-pasas“. Tai Europos Komisijos parengtas dokumentas, veikiantis 

tokiu pat principu kaip dabartinė tiekėjo atitikties minimaliems kvalifikacijos reikalavimams 

deklaracija. Tiekėjo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų ir pažymų prašoma tik iš laimėtojo. 

Tiekėjai gali pakartotinai naudoti tą patį „e-pasą“, kurį jie naudojo ankstesnėje pirkimo procedūroje, 

jeigu patvirtina, kad dokumente esanti informacija nepasikeitė. PO bet kuriuo pirkimo procedūros 

metu gali paprašyti dalyvių pateikti kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus – visus ar dalį, jeigu tai 

būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros vykdymą.  

 

Tiekėjų „apsivalymo“ galimybė (self-cleaning) 

Atsiranda naujas - „self-cleaning“ (savaiminio apsivalymo) - mechanizmas, kuris suteikia galimybę 

pasitaisyti tiekėjams, kuriems dėl įvairių pažeidimų neleidžiama dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. 

Tokie tiekėjai gali pateikti perkančiajai organizacijai įrodymus, patvirtinančius, kad jie jau ėmėsi 

priemonių užkirsti kelią tokio pobūdžio pažeidimams ateityje („self-cleaning“ įrodymai). Perkančioji 

organizacija įvertina gautus „self-cleaning“ įrodymus ir, jeigu mano, kad jie pakankami, leidžia 

tokiam tiekėjui toliau dalyvauti pirkimo procedūroje. 

Apsivalymo mechanizmo reglamentavimas / VPĮ 36 str. 7 d.: „7. Jeigu tiekėjas neatitinka pirkimo 

dokumentų reikalavimų, nustatytų pagal šio straipsnio 2 ir 5 dalis, perkančioji organizacija turi jo 

nepašalinti iš pirkimo procedūros esant visoms šioms sąlygoms kartu:  

1) tiekėjas pateikė perkančiajai organizacijai informaciją apie tai, kad siekdamas įrodyti savo 

patikimumą jis ėmėsi atitinkamų priemonių, įskaitant: 

a) savanorišką atlyginimą ar pašalinimą žalos, padarytos nusikalstama veika ar pažeidimu; 

b) bendradarbiavimą, aktyvią pagalbą ar kitas įstatymuose nustatytas priemones, padedančias ištirti, 

išaiškinti jo padarytą nusikalstamą veiką ar pažeidimą; 

c) technines, organizacines, personalo valdymo priemones skirtas tolesnių nusikalstamų veikų ar 

pažeidimų prevencijai. 

2) perkančioji organizacija, įvertinusi tiekėjo pateiktą informaciją nurodytą šios dalies 1 punkte, 

priėmė motyvuotą sprendimą, kad priemonės, kurių ėmėsi tiekėjas siekdamas įrodyti savo 

patikimumą, yra pakankamos atsižvelgiant į konkrečios nusikalstamos veikos ar pažeidimo rimtumą 

ir aplinkybes. Tokį motyvuotą vertinimą perkančioji organizacija turi pateikti tiekėjui raštu ne vėliau 

kaip per 10 dienų nuo šios dalies 1 punkte nurodytos informacijos gavimo“. 

 

 



 
 

 
 

 

2013-02-14 VPT išaiškinimas dėl atsiskaitymo su tiekėjais terminų:  

http://old.vpt.lt/rtmp8/dtd/?nid=1221469550&module=news&lan=LT  

 

2013 m. kovo 1 d. įsigalioja nauji atsiskaitymo terminai tarp tiekėjų ir perkančiųjų 
organizacijų 

Ūkio ministerija atkreipia viešųjų pirkimų sistemos dalyvių dėmesį, kad 2013 m. kovo 1 d. įsigalios Mokėjimų, atliekamų 

pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymas(toliau – Įstatymas), kuriame 

nustatyti nauji mokėjimo laikotarpiai komercinėse sutartyse už parduotas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus. 

Šie nauji atsiskaitymo terminai turės būti taikomi ir viešųjų pirkimų sutartims, sudarytoms atlikus viešuosius pirkimus, 

pradėtus nuo 2013 m. kovo 1d. 

 

Įstatyme nustatyti šie mokėjimo laikotarpiai tarp ūkio subjektų ir Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 

2 ir 3 punktuose nurodytų perkančiųjų organizacijų: 

- per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai prekių pirkėjas, paslaugų gavėjas ar darbų užsakovas gauna sąskaitą faktūrą 

arba lygiavertį dokumentą; 

- jeigu sąskaitos faktūros arba lygiaverčio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo, 

paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiaverčio dokumento gavimo diena yra laikoma 

neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas skolininkui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis 

priemonėmis; 

- kai prekių pirkėjas, paslaugų gavėjas ar darbų užsakovas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, 

negu jam pateiktos prekės, suteiktos paslaugos ar atlikti darbai, – per 30 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo, paslaugų 

suteikimo ar darbų atlikimo dienos; 

- jeigu įstatymuose ar komercinėje sutartyje yra nustatyta priėmimo ar patikrinimo procedūra, kuria turi būti patikrinta, ar 

prekės, paslaugos ar darbai atitinka komercinės sutarties sąlygas, ir jeigu prekių pirkėjas, paslaugų gavėjas ar darbų 

užsakovas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą anksčiau arba prekių, paslaugų ar darbų priėmimo ar 

patikrinimo dieną, – per 30 kalendorinių dienų nuo prekių, paslaugų ar darbų priėmimo ar patikrinimo dienos. 

http://old.vpt.lt/rtmp8/dtd/?nid=1221469550&module=news&lan=LT
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=436423&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=436423&p_query=&p_tr2=2


 
 
 

Pažymėtina, kad komercinėje sutartyje tarp ūkio subjektų ir viešųjų subjektų nustatytas mokėjimo laikotarpis negali būti 

ilgesnis negu aukščiau nustatyti laikotarpiai, išskyrus Įstatyme nustatytus išimtinius atvejus (žr. Įstatymo 5 straipsnio 3 

dalį), kuomet šis laikotarpis gali siekti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo 

dienos. 

 

Sutarties vykdymas: lankstesnės keitimo galimybės; tiesioginis atsiskaitymas su subrangovais. 

Užtikrinant skaidrų ir racionalų valstybės lėšų naudojimą, tiekėjų lygiateisiškumo principą, viešojo 

pirkimo sutarčių sąlygų jų vykdymo metu nėra galimybės keisti, išskyrus tam tikrus atvejus, kada 

gaunamas VPT sutikimas. Remiantis ES Teisingumo Teismo praktika, įtvirtinamos naujos viešųjų 

pirkimų sutarčių keitimo taisyklės, sudarančios sąlygas tam tikrais aiškiai aprašytais atvejais keisti 

pasirašytos pirkimo sutarties sąlygas. Keletu atvejų reikės gauti VPT sutikimą, kitais atvejais keitimai 

bus vykdomi be VPT sutikimo. 

 Pakeitimas iš anksto tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai numatytas sutarties sąlygose (dir. 

72 str. 1 d. a p.) 

 Pakeitimo vertė neviršija „de minimis“ ribos t. y.: 

 - tarptautinės vertės ir 

 - 10 proc. nuo pradinės sutarties vertės  prekėms/paslaugoms, 15 proc. – darbams 

 Pakeitimu nekeičiamos esminės sutarties sąlygos (dir. 72 str. 4 d. ), dėl ko : 

 - būtų galima pasirinkti kitą tiekėją ar  

 - ekonominė pusiausvyra pasikeistų tiekėjo naudai, ar 

 - būtų labai išplečiamas sutarties objektas 

 Iš to paties tiekėjo perkama papildomai prekių/paslaugų/darbų (dir. 72 str. 1 d. b p.), kai 

 - tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių/techninių priežasčių, 

 - atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 proc. pradinės sutarties vertės 

 Pakeitimas būtinas dėl nenumatytų aplinkybių 

 (dir. 72 str. 1 d. c p.), tačiau: 

 - nekeičiamas sutarties pobūdis,  

 - atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 proc. pradinės sutarties vertės 

 Tiekėjas pakeičiamas nauju tiekėju dėl bent vienos iš šių priežasčių (dir. 72 str. 1 d. d p.): 

 - iš anksto numatytos sutarties sąlygos, 

 - tiekėjo reorganizavimo ar likvidavimo, 

 - perkančioji organizacija perima pagrindinio tiekėjo įsipareigojimus subrangovams.  

 

 

Viešosios konsultacijos su rinka iki pirkimo vykdymo 

Prieš pradėdama pirkimus perkančioji organizacija gali CVP IS ir (ar) savo tinklalapyje, jeigu 

toks yra, skelbti ir kitų, nei šio straipsnio 1 dalyje nurodytų, pirkimo dokumentų projektus ar kitomis 

formomis siekti konsultacijų dėl pirkimų planavimo bei vykdymo su nepriklausomais ekspertais, 

institucijomis, rinkos dalyviais. Tokios konsultacijos turi būti vykdomos nepažeidžiant šio įstatymo, 

laikantis konkurencijos, nediskriminavimo ir skaidrumo principų. 

        Jeigu kandidatas ar dalyvis, ar su jais susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją arba 

kitaip padėjo pasirengti pirkimui, perkančioji organizacija turi imtis tinkamų priemonių siekdama 

užtikrinti, kad kandidato ar dalyvio dalyvavimas pačiame pirkime nepažeistų konkurencijos. 

Tinkamomis priemonėmis laikytina informacijos, kurią gavo pasirengti pirkimui padėję kandidatai ar 

dalyviai pateikimas kitiems kandidatams ir dalyviams, pakankamų pasiūlymų pateikimo terminų 

nustatymas ir kitos atitinkamos priemonės. Priemonės, kurių imtasi, nurodomos pirkimo ataskaitoje. 

 

 



 
 

Nekonfidencialumo prezumpcija 

Š. m. sausio 1 d. įsigaliojo VPĮ reikalavimas perkančiajai organizacijai laimėjusio dalyvio pasiūlymą, 

sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios 

atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams turi paskelbti 

CVP IS. 

Taip pat, PO turi kitą pareigą – dalyvius supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus 

konfidencialią informaciją (pirmiausia komercinė gamybinė paslaptis), kurią nurodė tiekėjas. 

Susiduria dviejų principų – skaidrumo ir konfidencialumo derinimas. Praktikoje pastebimi tiekėjų 

piktnaudžiavimo atvejai, kada teikėjas nurodo, jog jo visas pasiūlymas yra konfidencialus išskyrus 

kainą. Įrodinėjimo klausimas sudėtingas, įsiveliama į ginčus, neužtikrinamas skaidrumas ir galimybė 

patikrinti, ar išrinktas pasiūlymas tikrai atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus. Nauju įstatymo 

bandoma šią problemą išspręsti, bandant detaliau apibrėžti, kokia pasiūlyme ir sutartyje esanti 

informacija gali būti laikoma konfidencialia. Vienas iš siūlymų – visas pasiūlymas, sutartis yra 

laikomi nekonfidencialiais (išskyrus įstatymais saugomą asmens informaciją, pvz. asmens kodą), 

jeigu tiekėjas neįrodo kitaip. 

 

 

 

 
 

 

Kiti aspektai, dėl kurių kilo klausimų seminaro metu: 

 Nusikalstamas bankrotas – reikalavimas išlieka ir naujame VPĮ (45 str. 1 p. 3 d.); 

 Dėl tiekėjo pasiūlymo atmetimo, kai subtiekėjas – juoduosiuose sąrašuose – vien šiuo 

pagrindu atmesti nebus galima, nebent keliami kvalifikacijos reikalavimai subtiekėjui ir be 

subtiekėjo (jo atsisakęs) tiekėjas tų reikalavimų neatitinka; 

 Dėl nuostatos dėl “juodųjų sąrašų” įsigaliojimo-nuostata įsigalioja 2016-01-01, tad atmesti 

tuo pagrindu, jog per paskutinius 3 m. buvo nevykdoma/ netinkamai vykdoma sutartis, kai tai 

buvo esminis sutarties pažeidimas, bus galima tuomet, kai sutarties nevykdymas/netinkamas 

vykdymas pripažintas esminiu po 2016-01-01. 

 



 
 

 

 

 
Centriniame viešųjų pirkimų portale (www.cvpp.lt) tiekėjas gali rasti aktualią informaciją apie: 

- perkančiųjų organizacijų planuojamus atlikti pirkimus. Perkančioji organizacija, išskyrus 

Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas užsienyje ir Lietuvos 

Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, rengia ir tvirtina planuojamų atlikti 

einamaisiais biudžetiniais metais viešųjų pirkimų planus ir kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki 

kovo 15 dienos, o šiuos planus patikslinusi – nedelsdama, Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) ir savo tinklalapyje, jeigu toks yra, skelbia tais metais 

planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę, kurioje nurodo perkančiosios organizacijos 

pavadinimą, adresą, kontaktinius duomenis, pirkimo objekto pavadinimą ir kodą, numatomą kiekį 



 
 

ar apimtį (jeigu įmanoma), numatomą pirkimo pradžią, pirkimo būdą, ketinamos sudaryti pirkimo 

sutarties trukmę. Perkančioji organizacija gali neskelbti CVP IS mažos vertės planuojamų vykdyti 

viešųjų pirkimų, nebent perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse būtų 

nustatyta kitaip. Informuojame, kad mažos vertės viešasis pirkimas – supaprastintas pirkimas, kai 

yra bent viena iš šių sąlygų: 

1) prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 58 000 eurų (be pridėtinės vertės 

mokesčio), o darbų pirkimo vertė mažesnė kaip 145 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio); 

2) perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai dėl to paties objekto yra suskirstyti į 

atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį (sutartis), jeigu 

bendra šių sutarčių vertė yra ne didesnė kaip 10 procentų prekių ar paslaugų supaprastintų 

pirkimų to paties tipo sutarčių vertės ir mažesnė kaip 58 000 eurų (be pridėtinės vertės 

mokesčio), o perkant darbus – ne didesnė kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto 

pirkimo vertės ir mažesnė kaip 145 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio); 

- viešųjų pirkimų skelbimus (tiek tarptautinės vertės, tiek supaprastintus viešųjų pirkimų 

skelbimus); 

- viešųjų pirkimų ataskaitas. Pavyzdžiui, pirkimo procedūrų ataskaitoje, tiekėjas gali rasti 

informaciją, kokie tiekėjai dalyvavo konkrečiame pirkime, kokios jų pasiūlytos kainos ir pan. 

Įvykdytų sutarčių ataskaitoje galima rasti informaciją, ar sutartis buvo nutraukta, pripažinta 

negaliojančia, ar tiekėjui buvo pritaikytos sankcijos už netinkamą sutarties vykdymą ir pan.; 

- perkančiųjų organizacijų taisykles (supaprastinti viešieji pirkimai, vykdomi pagal kiekvienos 

perkančiosios organizacijos pasitvirtintas supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles). 

-  atlikti registruotų organizacijų paiešką (įskaitant ir tiekėjų prisiregistravusių prie CVP IS 

paiešką);  

- bandomąjį elektroninį pirkimą tiekėjams; 

- skiltį Klausimai atsakymai bei mokomąją medžiagą. Skiltyje Klausimai atsakymai galite rasti 

atsakymus į tokius klausimus, kaip parengti ir pateikti pasiūlymą, kaip pasirašyti pasiūlymą 

elektroniniu parašu, ką daryti jeigu neina atsisiųsti pirkimo dokumentų ir pan. Mokomojoje 

medžiagoje vizualiai pateikiama informacija ką tiekėjas turi daryti, kad, pvz., pateiktų pasiūlymą. 

 

 
 



 
 

- Užėjus ant skilties Pirkimų sąrašai ir paspaudus Viešieji pirkimai, galėsite atlikti jau įvykusių ir 

vis dar vykstančių paskelbtų viešųjų pirkimų paiešką (pagal perkančiosios organizacijos 

pavadinimą, BVPŽ kodą ir pan.). Informuojame, kad viešai bus matomi tik paskelbti (t.y. buvo 

užpildyta skelbimo forma) viešieji pirkimai.  

- Skiltyje Planuojami pirkimai, kaip jau buvo minėta galite rasti perkančiųjų organizacijų 

planuojamų atlikti einamaisiais biudžetiniais metais viešųjų pirkimų planus.  

 
Paspaudus piktogramą Viešųjų pirkimų skelbimai RSS formatu tiekėjas gali užsiprenumeruoti jį 

dominančius viešųjų pirkimų skelbimus. 

 

 



 
 

Mokomojoje CVP IS aplinkoje tiekėjas turi užpildyti atskirą registracijos anketą. Užpildytas 

registracijos anketas siųsti Viešųjų pirkimų tarnybai nereikia – jos aktyvuojamos pastoviai. 

 
 

Pasiūlymus CVP IS priemonėmis gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Registruotis gali tiek 

fiziniai, tiek juridiniai asmenys, kitos organizacijos. Registracija CVP IS yra nemokama.  

 

 

 



 
 

 
- Pirkimo dokumentai – perkančiosios organizacijos raštu pateikiami tiekėjams dokumentai ir 

elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo 

sąlygas: skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties 

projektas, kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai). Jeigu yra pirkimo 

dokumentuose netikslumų, dviprasmybių, tiekėjas turi kreiptis į perkančiąją organizaciją su 

prašymu paaiškinti, patikslinti, pataisyti pirkimo dokumentus.  

- Tiekėjo prašymu, tarptautinės vertės pirkimų atvejais, papildomi pirkimo dokumentai 

(patikslinimai, paaiškinimai, pataisymai) turi būti pateikti ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei jų paprašyta laiku. Riboto konkurso ar skelbiamų 

derybų greitesnių procedūrų taikymo atveju, kaip nustatyta šio įstatymo 46 straipsnio 6 dalyje ir 

59 straipsnio 3 dalyje, papildomi pirkimo dokumentai turi būti pateikti likus ne mažiau kaip 

4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei prašymas yra gautas likus pakankamai 

laiko iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (VPĮ 27 str. 2 d.). Supaprastintus pirkimus (tarp 

jų ir mažos vertės) perkančioji organizacija atlieka vadovaudamasi savo pasitvirtintomis 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, kuriose turėtų būti aprašyta tiekėjų prašymų teikimo ir 

nagrinėjimo tvarka.  

- Perkančioji organizacija, atsakydama į tiekėjo prašymą, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems 

kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė pirkimo dokumentus, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą 

teikti paaiškinimą.  

- Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva gali 

paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. 

- Jeigu perkančioji organizacija rengia susitikimą su tiekėjais, ji surašo šio susitikimo protokolą. 

Protokole fiksuojami visi šio susitikimo metu pateikti klausimai dėl pirkimo dokumentų ir 

atsakymai į juos. Protokolas išsiunčiamas visiems pirkimo procedūrose dalyvaujantiems 

tiekėjams.  

- Pasibaigus pasiūlymo pateikimo terminui – pirkimo dokumentų pakeitimai negalimi. 



 
 

 
 

Pasiūlymų pateikimas 

 

- Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pirkimo dokumentuose nustatytomis priemonėmis ir iki 

pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlymas gaunamas pavėluotai, neatplėštas vokas 

su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui. Vokas su pasiūlymu grąžinamas ir tuo atveju, 

jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke (tais atvejais, kai pasiūlymai teikiami 

popieriniame voke). 

- Elektroninis pasiūlymas turi būti pateiktas su saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų 

reikalavimus (VPĮ 17 str. 5 d. 2 p., neprivalomas mažos vertės pirkimų atveju). Kvalifikuotą 

sertifikatą elektroniniam parašui tiekėjas gali gauti iš bet kurios ES valstybės narės įmonės, kuri 

yra sertifikuota teikti kvalifikuotų sertifikatų išdavimo paslaugas. Informaciją apie Lietuvoje 

esančius tokių paslaugų tiekėjus galite gauti Informacinės visuomenės plėtros komiteto interneto 

svetainėje adresu www.ivpk.lt. 

- Informuojame, kad CVP IS nepalaiko mobilaus el. parašo. Jeigu reikalaujama, kad pasiūlymas 

būtų pasirašytas saugiu el. parašu, tiekėjas, naudodamas mobilųjį el. parašą, negalės jo 

pateikti.  

 

Vokų su pasiūlymais atplėšimas 

 

- Nustatytu laiku turi būti atplėšti visi vokai su pasiūlymais, gauti nepasibaigus jų pateikimo 

terminui. Tarptautinės vertės pirkimų atvejais, vokų atplėšimo procedūroje, išskyrus atvejus, kai 

pirkimas atliekamas derybų ar konkurencinio dialogo būdu, turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus 

pateikę tiekėjai arba jų atstovai. Derybų atveju vokų su galutinėmis tiekėjų siūlomomis kainomis 

ir galutiniais techniniais duomenimis atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi derybose 

dalyvavę tiekėjai arba jų atstovai (VPĮ 31 str. 1 d.). Atliekant supaprastintus pirkimus perkančioji 

organizacija vadovaujasi savo pasitvirtintomis supaprastintų pirkimų taisyklėmis, kuriose gali 

būti nustatytas kitoks reglamentavimas dėl tiekėjų dalyvavimo vokų atplėšimo procedūroje. 



 
 

 
 

- Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus 

įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo 

dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama 

veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai 

ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius 

dokumentus. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 35–37 

straipsnių nuostatomis (VPĮ 32 str. 1 d.) 

- Vadovaujantis VPĮ 32 straipsnio 5 dalimi, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar 

neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama 

viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per 

protingą terminą. Pažymėtina, kad tiekėjas kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos, o ne įgyti kvalifikaciją vėliau, po pasiūlymo pateikimo.  

- Perkančioji organizacija, paprašiusi tiekėją papildyti ar paaiškinti duomenis apie kvalifikaciją, 

gali priimti ir vėliau pateikiamus dokumentus ar vėliau išduotas pažymas, tačiau juose numatyti 

duomenys turi būti aktualūs pasiūlymų pateikimo dienai. Pavyzdžiui, tiekėjas atestatą, suteikiantį 

teisę atlikti reikalaujamus darbus, gali pateikti ir pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, tačiau 

teisė vykdyti šiuos darbus turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.  Pažymėtina, 

kad pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, atitinkami užsienio valstybių tiekėjų 

kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai turi būti legalizuojami. Tokiu atveju, jeigu 

užsienio valstybės tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos kreipėsi į kompetentingą 

instituciją dėl dokumentų legalizavimo, tačiau dokumentai iki šio termino nebuvo legalizuoti, 

perkančioji organizacija turėtų priimti ir vėliau legalizuotus kvalifikacijos dokumentus. Tiekėjų 

kvalifikacijos vertinimo tikslas yra įsitikinti, kad tiekėjas atitinka keliamus reikalavimus, todėl 

vien tai, kad tiekėjo kvalifikacijos dokumentai nebuvo legalizuoti laiku, nereiškia, kad tiekėjas 

neturėjo reikiamos kvalifikacijos pasiūlymo pateikimo dienai. 

- Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamų 

dokumentų, jis turi teisę vietoj jų pateikti kitus priimtinus dokumentus ar informaciją, kurie 

patvirtintų, kad tiekėjo kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus.  



 
 

- Viešojo pirkimo komisija priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką ar pasiūlymą pateikusio 

kandidato ar dalyvio kvalifikacinių duomenų ir kiekvienam iš jų nedelsdama, bet ne vėliau kaip 

per 3 darbo dienas, raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. 

- Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie kandidatai ar dalyviai, kurių 

kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. 

 

 
 

- Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu 

teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės 

veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ar jų nepateikė, 

perkančioji organizacija privalo prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos 

dokumentus per jos nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos 

nuo prašymo išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos dienos (VPĮ 28 str. 10 d.). 

- Jeigu tiekėjas kartu su pasiūlymu nepateikė VPĮ 28 str. 10 d. minimų dokumentų, gali pateikti 

tik iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos išduotus / suformuotus dokumentus. 

Pavyzdžiui, tiekėjas kartu su pasiūlymu nepateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio 

dokumento ir perkančioji organizacija kreipėsi į tiekėją su prašymu jį pateikti. Tokiu atveju 

tiekėjas gali pateikti tik tokį pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, kuris 

išduotas ir įsigaliojęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tačiau, jeigu tiekėjas kartu su 

pasiūlymu pateikė VPĮ 28 straipsnio 10 dalyje nurodytus dokumentus, tačiau jie yra neišsamūs 

ar netikslūs, juos patikslinantys ar papildantys dokumentai gali būti išduoti/suformuoti ir po 

pasiūlymų  pateikimo termino pabaigos. Tačiau, jeigu tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė VPĮ 

28 straipsnio 10 dalyje nurodytus dokumentus, tačiau jie yra neišsamūs ar netikslūs, juos 

patikslinantys ar papildantys dokumentai gali būti išduoti/suformuoti ir po pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos.  

 



 
 

 
 

- Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nurodo, kad prireikus konkretaus pirkimo atveju 

tiekėjai gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio 

būtų jų ryšiai. Tiekėjas remiasi tokiais ūkio subjekto pajėgumais, kuriais jis gali disponuoti 

sutarties vykdymo metu. Disponavimas sutarties vykdymo metu sietinas su galimybe faktiškai 

perimti, paskolinti tretiesiems asmenims priklausančias turtines ir neturtines vertybes ir jomis 

naudotis. Tiekėjas negali perimti ir disponuoti tais kito ūkio subjekto veiklos rodikliais ir (ar) 

patirtimi, kurie pagal savo pobūdį yra neatsiejamai susiję su jų turėtoju ir kurių neįmanoma 

faktiškai perduoti kitiems asmenims naudoti (pavyzdžiui, pajamų, pelno rodikliai). Šiuo atveju 

tiekėjai privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant pirkimo sutartį tie ištekliai jiems 

bus prieinami ir naudojami sutarties vykdymo metu. Galimybę pasinaudoti kitų ūkio subjektų 

ištekliais turi patikrinti pati perkančioji organizacija prašydama pateikti dokumentus, įrodančius 

tokių išteklių prieinamumą.  

- Jungtinės veiklos sutartis. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.969 straipsnio 1 dalyje 

jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties samprata apibrėžiama, kaip sutartimi dviejų ar daugiau 

asmenų (partnerių), kurie kooperuoja savo turtą, darbą ar žinias, įsipareigojimas veikti bendrai 

tam tikram, neprieštaraujančiam įstatymui tikslui arba tam tikrai veiklai. Visi partneriai pagal 

bendras prievoles atsako solidariai, nepaisant šių prievolių atsiradimo pagrindo. Paraišką ar 

pasiūlymą gali pateikti ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu, todėl 

perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turi nurodyti, kokius iš tiekėjų kvalifikacijai 

keliamų reikalavimų turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu ir kokius kiekvienas narys 

atskirai. Nurodydama šiuos reikalavimus perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad nebūtų 

dirbtinai ribojama galimybė ūkio subjektų grupei dalyvauti pirkime. Perkančioji organizacija turi 

siekti, kad ūkio subjektų grupės narių pajėgumai būtų sumuojami, ir tik pagrįstais atvejais gali 

reikalauti, kad kai kuriuos kvalifikacijos reikalavimus ūkio subjektų grupės nariai tenkintų 

kiekvienas atskirai. Šis reikalavimas netaikomas prašant pateikti pirkimo sutarčiai vykdyti 

privalomus atestatus, licencijas, leidimus, verslo liudijimus ir panašius dokumentus. Tokius 

dokumentus turėtų pateikti tos ūkio subjektų grupės nariai, kurių prisiimtoms prievolėms pagal 

pirkimo sutartį vykdyti reikia atitinkamų atestatų, licencijų, leidimų, verslo liudijimų ir panašių 

dokumentų. Perkančioji organizacija gali pareikalauti, kad ūkio subjektų grupė pateiktų jungtinės 



 
 

veiklos sutarties kopiją. Rekomenduojama, kad perkančioji organizacija paprašytų jungtinės 

veiklos sutartyje nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimus vykdant numatomą su 

perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalį, įeinančią į bendrą 

pirkimo sutarties vertę, asmenį, atstovausiantį ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji 

organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su 

pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją). 

- Subranga/subtiekimas/subteikimas. VPĮ 24 straipsnio 5 dalis numato, kad pirkimo dokumentuose 

turi būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus, 

subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti, ir gali būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis 

savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo daliai jis ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar 

subteikėjus. Pažymėtina, kad VPĮ subrangovo, subtiekėjo, subteikėjo sąvokos nėra apibrėžtos. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.650 straipsnio nuostatomis, subrangovu 

laikomas rangovo pasitelktas kitas asmuo savo (rangovo) prievolėms įvykdyti. VPT nuomone, 

subtiekėjo ir subteikėjo sąvoką reikėtų aiškinti analogiškai subrangovo sąvokai, t.y. subtiekėjais 

ar subteikėjais laikytini asmenys, kuriuos tiekėjas pasitelkia savo prievolėms įvykdyti. Pažymime, 

kad tai, ar ūkio subjektas taps subtiekėju ar subteikėju priklauso nuo pirkimo dokumentų 

reikalavimų, t.y. kaip pirkimo dokumentuose yra aprašyti reikalavimai pirkimo objektui, tiekėjų 

kvalifikacijai ir panašiai. Todėl ūkio subjekto tapimas subtiekėju ar subteikėju, kiekvienu atveju 

vertinamas individualiai. Jeigu teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi pateikti duomenis ir apie ūkio 

subjektą, kurį jis pasitelkia, manome, kad tokiu atveju šis ūkio subjektas turėtų būti traktuojamas 

kaip subtiekėjas ar subteikėjas. Pavyzdžiui, perkant mokymų paslaugas, tiekėjas kartu su 

pasiūlymu turi pateikti lektoriaus gyvenimo aprašymą ar kitą informaciją, kai pasitelkiamas 

lektorius nėra tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, darbuotojas arba nėra ketinama jį 

įdarbinti; perkant renginių organizavimo paslaugas, pirkimo dokumentuose nurodoma konkreti 

renginio data bei reikalavimai viešbučiui, kuriame bus apgyvendinami dalyviai, todėl tiekėjas, 

teikdamas pasiūlymą turi nurodyti viešbutį, atitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimus. 

Manome, kad tiekėjui pasiūlyme pateikus duomenis apie ūkio subjektą, kurį jis pasitelkia bei 

sudaro su juo sutartį ar kitokį susitarimą dėl naudojimosi to ūkio subjekto ištekliais, 

preziumuojama, kad šis ūkio subjektas išreiškė sutikimą dalyvauti viešajame pirkime ir, kaip 

minėta aukščiau, turėtų būti traktuojamas kaip subtiekėjas ar subteikėjas. Jei minėtame pavyzdyje, 

perkant renginių organizavimo paslaugas, pirkimo dokumentuose nereikalaujama įvardinti 

viešbučio, kuriame bus apgyvendinami renginio dalyviai, tik keliamas bendras reikalavimas 

tiekėjui užtikrinti dalyvių apgyvendinimą ir pakanka nurodyti apgyvendinimo kainą, šiuo atveju 

viešbutis, kurį tiekėjas pasitelks asmenų apgyvendinimui, nebūtų laikomas subtiekėju. Pažymime, 

kad VPĮ 32 straipsnio 3 dalis nustato, kad prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis 

kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su 

jais. Koks yra ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi statusas, sprendžiama kiekvienu atveju 

individualiai, pagal atsakomybės pobūdį, indėlį vykdant viešojo pirkimo sutartį ir panašiai. 

Atsižvelgiant į tai, minėtas ūkio subjektas gali būti jungtinės veiklos sutarties partneriu, 

subrangovu, subtiekėju, subteikėju arba kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, tačiau 

sutarties vykdyme tiesiogiai nedalyvaujančiu (toliau – Kitas ūkio subjektas). Kitu ūkio subjektu, 

pavyzdžiui, būtų laikomas asmuo, kuris paskolina tiekėjui pirkimo sutarties vykdymui reikiamą 

įrangą ir sutartimi, ketinimų protokolu ar kitokiu susitarimu su tiekėju patvirtina, kad tiekėjas 

galės naudotis skolinama įranga visą sutarties vykdymo laikotarpį, tačiau pačiame sutarties 

vykdyme šis ūkio subjektas nedalyvauja ir nevykdo sutartinių tiekėjo prievolių. Jeigu perkančioji 

organizacija pirkimo dokumentuose prašo nurodyti subrangovus, subteikėjus ar subtiekėjus 

(toliau – subrangovai), ji turėtų nurodyti kvalifikacijos reikalavimus, kurie bus taikomi 

subrangovams, bei prašyti pateikti šiuos reikalavimus įrodančius atitinkamus dokumentus. 

Tikslinant kvalifikacijos duomenis, tiekėjas negali nurodyti kitų subrangovų, nei buvo nurodyti 



 
 

jo pasiūlyme, arba, jei pasiūlyme nebuvo nurodyta, kad sutarties vykdymui bus pasitelkiami 

subrangovai, juos nurodyti. 

- Laikinojo įdarbinimo sutartis. VPT nėra suteikti įgaliojimai aiškinti kitų teisės aktų nuostatų, 

tačiau, Lietuvos Respublikos laikinojo įdarbinimo įstatyme (toliau – Laikinojo įdarbinimo 

įstatymas) yra nustatytos laikinojo darbo sutarties ir laikinojo įdarbinimo sutarties sąvokos. 

Laikinojo įdarbinimo įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad „Laikinojo darbo sutartis – 

laikinojo įdarbinimo įmonės ir laikinojo darbuotojo darbo sutartis, <...>.“, vadinasi tik tarp 

laikino įdarbinimo įmonės ir laikinojo darbuotojo egzistuoja darbo santykiai. Taip pat pagal 

Laikinojo įdarbinimo įstatymo 2 straipsnio 6 dalies nuostatą („Laikinojo įdarbinimo sutartis – 

laikinojo įdarbinimo įmonės ir laikinojo darbo naudotojo sutartis dėl atlygintinų paslaugų 

teikimo, <...>.“) manytina, kad tik laikinojo darbo naudotoją ir laikinojo įdarbinimo įmonę sieja 

teisiniai santykiai dėl darbuotojų nuomos. Atsižvelgiant į išdėstytas Laikinojo įdarbinimo 

įstatymo manytina, kad laikinojo įdarbinimo įmonė savo teikiamomis paslaugomis (šiuo atveju, 

darbuotojų nuoma) įsipareigojo vykdyti atitinkamas viešojo pirkimo laimėtojui priklausančias 

prievoles. Todėl, manome, kad tarp tiekėjo ir laikinojo įdarbinimo įmonės yra sudaryta 

subteikimo sutartis. Vadinasi, tiekėjo pasitelkta laikinojo įdarbinimo įmonė yra subteikėjas.  

- Ketinimo įdarbinti protokolas.   VPT, atsižvelgdama į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. 

lapkričio 7 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-3-475/2014) (toliau – Nutartis) suformuotą praktiką, 

tikslina Viešųjų pirkimų tarnybos 2012 m. spalio 3 d. skelbtą (2013 m. kovo 23 d. atnaujintą) 

pranešimą „Tiekėjų kvalifikacijos tikslinimas, kai pateikiami netikslūs ar neišsamūs duomenys 

apie siūlomus ekspertus“ ir atkreipia dėmesį į pasikeitusį ekspertų, kurie laimėjimo ir pirkimo 

sutarties sudarymo atveju bus įdarbinti tiekėjo ar jo pasitelkto subrangovo, subtiekėjo ar 

subteikėjo įmonėje, vertinimą kvalifikacijos tikslinimo metu. Nutartyje nurodyta, kad „<...> bet 

kokiu atveju pasiūlymų vertinimo metu būsimi darbuotojai negali būti laikomi tiekėjo personalo 

dalimi, kurios, jei perkančioji organizacija to atskirai nepaprašė pirkimo dokumentuose, 

nereikėtų jai iš anksto išviešinti (pvz., pateikti specialistų sąrašo). Taigi bet kokiu atveju vertinant, 

ar būsimas darbuotojas laikytinas tiekėjo subtiekėju ar kitu ūkio subjektu VPĮ 32 straipsnio 3 

dalies prasme, tokį asmenį vienaip ar kitaip pasiūlyme reikia išviešinti. Tik tokiu atveju tiekėjams 

pagal VPĮ suteikiama teisė (o perkančiosioms organizacijoms – pareiga) tikslinti kvalifikacijos 

duomenis.“ . Jeigu pirkimo dokumentuose buvo nurodytas reikalavimas pateikti sutarties 

vykdymui reikalingus ekspertus ir atitinkamą informaciją apie juos, o tiekėjo pasiūlytas ekspertas 

neatitinka kvalifikacijos reikalavimų arba ekspertas išvis nenurodytas, perkančioji organizacija 

turi paprašyti tiekėją šiuos duomenis papildyti. Ši prievolė perkančiajai organizacijai nustatyta 

VPĮ 32 straipsnio 5 dalimi, kuri įpareigoja perkančiąją organizacija, kandidatui ir dalyviui 

pateikus netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, nepažeidžiant viešųjų pirkimų 

principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. 

Tiekėjas, papildydamas duomenis apie kvalifikaciją, gali nurodyti paraiškoje ar pasiūlyme 

nenurodytą ekspertą ir informaciją apie jį, tačiau perkančioji organizacija, atsižvelgdama į 

Nutartį, turi įsitikinti, kad šis ekspertas buvo įdarbintas tiekėjo ar jo pasitelkto subtiekėjo, 

subteikėjo ar subrangovo (jei jie buvo nurodyti teikiant paraišką ar pasiūlymą) įmonėje ir jo 

kvalifikacija įgyta iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Nusprendęs 

kvalifikacijai pagrįsti pasitelkti ekspertus, kurie laimėjimo ir pirkimo sutarties sudarymo atveju 

bus įdarbinti, arba subteikėjus (ekspertus, kurie nėra tiekėjo darbuotojai ir šių asmenų laimėjimo 

atveju tiekėjas neketina įdarbinti), tiekėjas privalo juos nurodyti teikiant paraišką ar 

pasiūlymą, kitu atveju tikslindamas duomenis apie kvalifikaciją šių ekspertų nurodyti nebegali.  

Dokumentai, susiję su paraiškoje ar pasiūlyme nurodytų subteikėjų ar ekspertų, kurie laimėjimo 

ir pirkimo sutarties sudarymo atveju bus įdarbinti, taip pat ekspertų, kurie yra esami tiekėjo ar jo 

pasitelktų subtiekėjų, subteikėjų, subrangovų darbuotojai (nepriklausomai, nuo to ar šie 

darbuotojai buvo nurodyti paraiškoje ar pasiūlyme ar ne), kvalifikacija ar jų pasitelkimu, gali būti 

pateikiami ir po paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.  Svarbu, kad tiekėjas įrodytų, 



 
 

jog kvalifikacija įgyta iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pavyzdžiui, 

susitarimai dėl įdarbinimo konkurso laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju sudaryti iki paraiškų 

ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atestatas, suteikiantis teisę ekspertui teikti siūlomas 

paslaugas buvo įgytas iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir t. t.). VPT primena, 

kad darbų, kuriuos pagal VPĮ 24 straipsnio 5 dalį perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose 

nurodė kaip pagrindinius, įvykdymui tiekėjas negali remtis subrangovo pajėgumais (pavyzdžiui, 

nurodyti, kad pagrindiniams darbams vadovaus subrangovo darbuotojas). Šiuo atveju 

pagrindinius darbus gali atlikti tik tiekėjo darbuotojai arba ekspertai, kurie pirkimo sutarties 

sudarymo atveju bus įdarbinti tiekėjo įmonėje ir, kaip minėta aukščiau, yra nurodyti teikiant 

paraišką ar pasiūlymą.  

 
 

- Perkančioji organizacija pasiūlymus vertina remdamasi šiais kriterijais: 

1) ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, kai pirkimo sutartį sudaro su dalyviu, pateikusiu 

perkančiajai organizacijai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus, 

susijusius su pirkimo objektu, – paprastai kokybės, kainos, techninių privalumų, estetinių ir 

funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, 

veiksmingumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo 

laiko arba užbaigimo laiko, arba  

2) mažiausios kainos.  

- Supaprastintų pirkimų atveju, vykdant projekto konkursą ar perkant meno, kultūros paslaugas, 

pateikti pasiūlymai gali būti vertinami pagal perkančiosios organizacijos nustatytus, su pirkimo 

objektu susijusius kriterijus, kurie nebūtinai turi remtis mažiausia kaina ar ekonomiškai 

naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi.  

- Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal perkančiosios organizacijos 

nustatytus, su pirkimo objektu susijusius kriterijus. Tokie kriterijai, be kainos, paprastai yra 

kokybės, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos 

charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, veiksmingumo, garantinio aptarnavimo ir techninės 

pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko kriterijai. Tais atvejais, kai 

pirkimo sutarties įvykdymo kokybė priklauso nuo už pirkimo sutarties įvykdymą atsakingų 

darbuotojų kompetencijos, išrenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą taip pat gali būti 



 
 

vertinama darbuotojų kvalifikacija ir patirtis. Pasiūlymo vertinimo kriterijai negali nepagrįstai ir 

neobjektyviai riboti tiekėjų galimybių dalyvauti pirkime ar sudaryti išskirtinių sąlygų konkretiems 

tiekėjams, pažeidžiant VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. 

- Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 

vertinimo kriterijų, vokai su pasiūlymais (išskyrus derybų atvejį) turi būti atplėšiami dviejuose 

Komisijos posėdžiuose. Pirmame posėdyje atplėšiami tik tie vokai, kuriuose yra pateikti 

techniniai pasiūlymo duomenys ir kita informacija bei dokumentai, antrame posėdyje – vokai, 

kuriuose nurodytos kainos. Antras posėdis gali įvykti tik tada, kai perkančioji organizacija 

patikrina, ar pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys ir tiekėjų kvalifikacija atitinka pirkimo 

dokumentuose keliamus reikalavimus, ir pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus 

įvertina pasiūlymų techninius duomenis, o šio įstatymo nustatytais atvejais – ir tiekėjų 

kvalifikaciją. Apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus perkančioji organizacija privalo raštu 

pranešti visiems tiekėjams, kartu nurodyti antro vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio laiką ir 

vietą. Jeigu perkančioji organizacija, patikrinusi ir įvertinusi pirmame voke tiekėjo pateiktus 

duomenis, atmeta jo pasiūlymą, neatplėštas vokas su pasiūlyta kaina saugomas kartu su kitais 

tiekėjo pateiktais dokumentais VPĮ 21 straipsnyje nustatyta tvarka (VPĮ 31 str. 2 d.). 

 

 
 

- Pvz., tiekėjas dalyvauja viešajame pirkime ir perkančioji organizacija nurodė, kad nori įsigyti tam 

tikrų parametrų prekę. Ar teikiant pasiūlymą tiekėjas gali siūlyti kitokių parametrų prekę 

(pavyzdžiui, jei perkančioji organizacija nori įsigyti stalą, kurio ilgis nuo 1,5 iki 1,9 m., ar galėčiau 

siūlyti 2,00 m. stalą)? - Negali, jeigu pirkimo dokumentuose perkančioji organizacija nurodė 

prekei keliamus reikalavimus (šiuo atveju matmenų ribas), tuomet tiekėjo siūloma prekė turi juos 

atitikti. Jeigu tiekėjo pasiūlyme nurodyta kitokių parametrų prekė – tiekėjo pasiūlymas neatitiks 

pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. 

- Jeigu tiekėjui neužtenka perkančiosios organizacijos duoto laiko paaiškinti pasiūlymą, tiekėjas 

turi kreiptis į perkančiąją organizacija su prašymu, kad tą terminą pratęstų, kitu atveju, tiekėjo 

pavėluotas paaiškinimas nebus vertinamas. 



 
 

 
 

Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos 

apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme 

pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos 

kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos 

sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Jei dalyvis per perkančiosios organizacijos 

nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas 

kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (VPĮ 39 str. 1 d.). 

 

 
 



 
 

- Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme 

nurodyta kaina, kuri perkančiosios organizacijos vertinimu gali būti nepakankama viešojo 

pirkimo–pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar 

darbų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių 

sąlygų: 

1) yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų 

priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį; 

2) yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų (VPT 

direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, 

paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“). 

- Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina (derybų atveju – galutinė 

kaina) yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų 

siūlomą kainą (derybų atveju – galutinę kainą), o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos (derybų 

atveju – galutinės kainos) pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti.  

- Kreipdamasi į tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, perkančioji organizacija gali 

prašyti jo pateikti įrodymus, pagrindžiančius pasiūlymo ekonomiškumą ir jo mažą kainą. Tai gali 

būti: 

1) ekonomiško gamybos proceso, teikiamų paslaugų ar statybos metodo aprašymas; 

2) pasirinktų ekonomiškų techninių sprendimų aprašymas; 

3) išskirtinai palankių sąlygų tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus įrodymai 

(pavyzdžiui, susitarimai su tiekėjais); 

4) siūlomų prekių, paslaugų ar darbų originalumo įrodymai (pavyzdžiui, technologijos patentas); 

5) įrodymai, kad tiekėjas laikosi norminių dokumentų reikalavimų dėl darbų saugos ir darbo 

sąlygų, galiojančių prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo vietoje (pavyzdžiui, 

pažyma apie ketinamų pasitelkti darbuotojų darbo užmokesčio vidurkius); 

6) informacija apie tiekėjo galimybę gauti valstybės pagalbą; 

7) darbo jėgos pasitelkimo ir jos organizavimo sąlygų, leidžiančių sumažinti pasiūlymo kainą, 

aprašymas (pavyzdžiui, duomenys apie planuojamą pasitelkti darbo jėgą); 

8) subrangovų ar paslaugų subteikėjų pasitelkimo sąlygų, leidžiančių sumažinti pasiūlymo 

kainą, aprašymas; 

9) naudojimosi technine įranga (turima ar galima pasitelkti) sąlygų aprašymas; 

10) nurodytų taikyti nuolaidų apskaičiavimo detalizavimas ir pagrindimas, ypač kai nuolaida 

suteikiama trečiojo asmens (subrangovo ar subteikėjo) atliekamoje dalyje; 

11) kainos išskaidymas, kur matytųsi detalios sudedamosios kainos dalys (jeigu pasiūlyme yra 

nurodyta tik bendra kaina, jos nedetalizuojant) ir išskaidytų kainų pagrindimas ir pan. (VPT 

direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. 1S-122 „Dėl Pasiūlyme nurodytos prekių, 

paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijų patvirtinimo“). 
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http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=358037&p_query=&p_tr2=


 
 

 
 

- Perkančioji organizacija suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, išskyrus 

atvejus, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3 000 eurų (be pridėtinės vertės 

mokesčio), nedelsdama (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) raštu praneša apie priimtą sprendimą 

sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį arba sprendimą dėl leidimo dalyvauti dinaminėje 

pirkimo sistemoje, pateikia šio straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar 

nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką ir nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį 

pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą. Perkančioji organizacija taip pat turi nurodyti priežastis, dėl 

kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, pradėti 

pirkimą ar dinaminę pirkimų sistemą iš naujo (VPĮ 41 str. 1 d.) 

- Suinteresuotas dalyvis – bet kuris dalyvis, išskyrus dalyvį, kuris galutinai pašalintas iš pirkimo 

procedūros, t. y. jam pranešta apie pasiūlymo atmetimą, ir kurio pašalinimas dėl praleisto senaties 

termino negali būti ginčijamas arba dėl kurio pašalinimo pagrįstumo yra įsiteisėjęs teismo 

sprendimas (VPĮ 2 str. 27 d.). 

- Suinteresuotas kandidatas – bet kuris kandidatas, išskyrus kandidatą, kuriam perkančioji 

organizacija pranešė apie jo paraiškos atmetimą iki pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo 

sutartį išsiuntimo suinteresuotiems dalyviams (VPĮ 2 str. 28 d.). 

- Viešojo pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo 

terminas. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai: 

1) vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra 

suinteresuotų kandidatų; 

2) pirkimo sutartis sudaroma dinaminės pirkimo sistemos pagrindu arba šio įstatymo 4 straipsnio 

1 dalies 1, 2 ar 3 punktuose nurodyta perkančioji organizacija pirkimo sutartį sudaro 

preliminariosios sutarties pagrindu; 

3) supaprastintų pirkimų atveju pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3 000 eurų (be pridėtinės 

vertės mokesčio) arba kai pirkimo sutartis sudaroma atliekant mažos vertės pirkimą (VPĮ 18 

str. 9 d.). 

- Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas 

laimėjusiu. 



 
 

- Sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir pirkimo 

dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos. 

- Pirkimo sutartys gali būti sudaromos iki 3 metų.  

- Esminės pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.  

 
 

- Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, 

nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų pirkimo sutarčių skelbimo ir informacijos, 

susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, kaip nurodyta VPĮ 41, 74, 79 straipsniuose ir 

86 straipsnio 4 dalyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos 

tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų 

pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Pasiūlyme nurodyta 

prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia 

informacija. Dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių 

pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią (VPĮ 6 str. 1 d.). 

- Pažymime, kad dėl tam tikros informacijos konfidencialumo būtinybės sprendžia jos 

konfidencialumą nustatantis asmuo, tačiau viešuosiuose pirkimuose tuo negali būti 

piktnaudžiaujama taip, kad viešieji pirkimai taptų konfidencialiais perkančiosios organizacijos ir 

tiekėjų susitarimais. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.116 straipsnis apibrėžia, kokia 

informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi – jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę 

(gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios 

informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų 

išsaugoti jos slaptumą.  Pažymėtina, kad teise apsaugoti pasiūlyme pateiktą informaciją tiekėjas 

turi naudotis protingai – informacijos konfidencialumas turi būti nustatomas tik pagrįstais 

atvejais. Konfidencialia informacija nelaikoma tokia informacija, kuri yra vieša pagal viešuosius 

pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, pavyzdžiui, vokų plėšimo posėdžio metu 

skelbiama informacija, t. y. pasiūlymus pateikusių dalyvių pavadinimai ir jų pasiūlytos kainos, 

pirkimo procedūrų ataskaitoje pateikiama informacija ir panašiai. Taip pat konfidencialia 

informacija neturėtų būti laikoma tokia informacija, kuri prieinama kiekvienam fiziniam ar 

juridiniam asmeniui įvairiais informacijos kanalais. 



 
 

- Pagal VPĮ ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas visas pasiūlymas negali būti 

konfidencialus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje 

byloje Nr. 3K-3-495/2013). 

 
 

- VPT nėra tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčus nagrinėjanti ikiteisminė institucija. 

- Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo 

pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, šiame skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos 

teismą, kaip pirmosios instancijos teismą, dėl: perkančiosios organizacijos sprendimų, kurie 

neatitinka šio įstatymo reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo; žalos atlyginimo; pirkimo 

sutarties pripažinimo negaliojančia; alternatyvių sankcijų taikymo (VPĮ 93 str. 1 d.). 

- Tiekėjas gali pateikti prašymą teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Lietuvos 

Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka (VPĮ 93 str. 2 d.). 

- Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos 

sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai šiame 

skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta faksu, elektroninėmis priemonėmis ar 

pasirašytinai per kurjerį. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo 

pretenziją, gali būti skundžiamas teismui šiame skyriuje nustatyta tvarka (VPĮ 93 str. 3 d.). 

- Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti 

ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia): 

1) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą 

išsiuntimo tiekėjams dienos (pvz., pranešimas apie pasiūlymų eilę); 

2) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie 

perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo 

raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus (pvz., 

skelbimo ir pirkimo dokumentų  paskelbimas) (VPĮ 94 str. 1 d.). 

- Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, 

tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo tos dienos, kurią 

perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam 

tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams (VPĮ 94 str. 2 d.). 



 
 

- Tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius 

nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos (VPĮ 94 str. 3 d.). 

- Tais atvejais, kai tiekėjui padaryta žala kildinama iš neteisėtų perkančiosios organizacijos 

veiksmų ar sprendimų, tačiau šiame įstatyme nenustatyta pareiga perkančiajai organizacijai raštu 

informuoti tiekėjus arba paskelbti apie jos veiksmus ar sprendimus, taikomi Lietuvos Respublikos 

civiliniame kodekse nustatyti ieškinio pareiškimo senaties terminai (VPĮ 94 str. 4 d.). 

- Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties 

sudarymo dienos (VPĮ 941 str. 1 d.). 

- Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus 

išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo 

sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo 

pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams 

dienos (VPĮ 941 str. 2 d.). 

- Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau 

kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip 

kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir 

suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros 

terminų pasikeitimą (VPĮ 941 str. 3 d.). 

- Tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip 

per 3 darbo dienas faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį pateikti 

perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais (VPĮ 95 str. 1 

d.). 

- Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti 

pirkimo sutarties, kol nesibaigė atidėjimo terminas ar šio įstatymo 941 straipsnio 2 dalyje, 951 

straipsnio 3 dalies 3 punkte ir 951 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodyti terminai ir kol perkančioji 

organizacija negavo teismo pranešimo apie: 

1) motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį; 

2) motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, 

kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo; 

3) teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių (VPĮ 95 str. 2 d.). 

- Jeigu dėl tiekėjo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami anksčiau tiekėjams 

pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai perkančioji organizacija išsiunčia tiekėjams 

pranešimus ir nurodo terminų pratęsimo priežastis (VPĮ 95 str. 3 d.). 

- Perkančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl tiekėjo prašymo ar ieškinio, 

nedelsdama raštu informuoja suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus dalyvius apie teismo 

priimtus sprendimus (VPĮ 95 str. 4 d.). 

 



 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 


