
Viešųjų pirkimų naujovės: kaip teisingai ir efektyviai 
dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ?



Auksinis samtis ir kitos istorijos....



Planas

1. Viešųjų pirkimų reglamentavimas ir viešųjų pirkimų praktiką formuojančios institucijos

2. Pagrindiniai viešųjų pirkimų reglamentavimo pakeitimai:

2.1. Pagrindiniai reikalavimai pasiūlymams dabar ir pagal VPĮ projektą;

2.2. Pirkimų organizavimas dabar ir pagal VPĮ projektą;

3. Dažniausios tiekėjų klaidos viešuosiuose pirkimuose

4. Pagrindinės priežastys, trukdančios perkančiosioms organizacijoms išsirinkti gerus pasiūlymus
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Viešųjų pirkimų reglamentavimas (ES)

• Europos sąjungos direktyvos:

• I direktyvų karta

• 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyva 92/13/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrijos 
taisyklių taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo.

• II direktyvų karta

• 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo 
sutarčių sudarymo tvarkos derinimo.

• 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, 
energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo.

• III direktyvų karta

• 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/81/EB dėl darbų, prekių ir paslaugų pirkimo tam 
tikrų sutarčių, kurias sudaro perkančiosios organizacijos ar subjektai gynybos ir saugumo srityse, sudarymo tvarkos 
derimo ir iš dalies keičianti direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB.

• 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama 
Direktyva 2004/18/EB.

• 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, 
energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB.
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• Kitos direktyvos

• 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu 
sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 1 tomas, p. 
246) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/66/EB.

• 2011 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 842/2011, kuriuo nustatomos standartinės formos, naudojamos 
skelbiant su viešaisiais pirkimais susijusius pranešimus, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1564/2005.

• 2007 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 213/2008, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB dėl 
viešųjų pirkimų tvarkos, kad CPV būtų atnaujintas.
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Viešųjų pirkimų reglamentavimas (LT)

• Įstatymai:

• Viešųjų pirkimų įstatymas

• Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas

• Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (projektas)

• Poįstatyminiai teisės aktai:

• Perkančiųjų organizacijų supaprastintų pirkimų taisyklės;

• VPT teisės aktai (rekomendacijos ir t.t.)

• Įgyvendinančių institucijų teisės aktai
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Viešųjų pirkimų įstatymo raida
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Kada reikia vykdyti viešuosius pirkimus?

• VPĮ 3 str. 2 d.: „Pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai 
organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, 
racionaliai naudojant tam skirtas lėšas“.

Pagrindiniai viešojo pirkimo požymiai: 

1) Pirkėjas turi būti perkančioji organizacija.

2) Turi būti naudojamos perkančiosios organizacijos lėšos.

3) Rizika dėl sutarties vykdymo turi tekti perkančiajai organizacijai, o ne tiekėjui.

Praktikoje prekės, paslaugos ar darbai  ne visuomet yra įsigyjamos viešojo pirkimo būdu, net jeigu tenkina visus viešojo pirkimo požymius !

Priežastys:

1) Viešųjų pirkimų įstatymo 10 str. įtvirtintos išimtys

2) Ydinga nusistovėjusi praktika (pvz. endoprotezų pirkimas)
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I požymis. Perkančioji organizacija 

Perkančioji organizacija yra (VPĮ 4 str.):

1. Valstybės ar savivaldybės valdymo institucija.

2. Viešasis ar privatusis juridinis asmuo, jeigu visa ar tam tikra jo veiklos dalis yra skirta specialiai viešiesiems interesams, kurie yra
nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio, tenkinti ir atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

2.1. jo veikla yra daugiau kaip 50 procentų finansuojama iš kitų perkančiųjų organizacijų lėšų;

2.2. yra kontroliuojamas (valdomas) kitų perkančiųjų organizacijų;

2.3. turi administraciją, valdymo ar priežiūros organą, kurio daugiau kaip pusė narių yra skiriami kitų perkančiųjų organizacijų.

3. Perkančiųjų organizacijų asociacija.

4. Įmonė, veikianti vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje, kuri yra:

4.1. valstybės ar savivaldybės įmonė;

4.2. įmonė, kuriai perkančioji organizacija gali daryti tiesioginę ar netiesioginę lemiamą įtaką dėl turimos joje nuosavybės,
finansinio dalyvavimo arba įmonės veiklą reglamentuojančių teisės aktų;

4.3. įmonė, kuriai kompetentinga institucija suteikė specialiąją ar išimtinę teisę verstis vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pašto paslaugų veikla.

Nėra perkančiųjų organizacijų sąrašo ir tikslus jų skaičius nežinomas !
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II požymis. Perkančiosios organizacijos lėšų naudojimas

Kai kuriais atvejais, perkančioji organizacija ar tretieji asmenys gauna paslaugas, tačiau perkančioji organizacija už jas nemoka. Tokiu
atveju, viešasis pirkimas neturėtų būti vykdomas.

Pavyzdžiai:

• Automobilių nutempimas (koncesija).

• Lietuvos pristatymas Milano EXPO parodoje (konkursas).

• LEZ valdymo bendrovės išrinkimas (atskiras įstatymas).

Dėl netobulo Koncesijų įstatymo labai daug įsigijimų, kurie turėtų būti vykdomi koncesijų būdu yra vykdomi kaip viešieji pirkimai !

Todėl praktikoje viešųjų pirkimų sutartys gali būti finansuojamos:

1. Valstybės, savivaldybės ar ES lėšomis;

2. Trečiųjų asmenų (vartotojų) lėšomis
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III požymis - rizikos paskirstymas

Viešųjų pirkimų ypatumas yra tai, kad tiekėjas, pasirašęs viešojo pirkimo sutartį turi aiškiai žinoti, kokį atlyginimą gaus už suteiktas 
prekes, paslaugas ar darbus.

Vykdydamas viešojo pirkimo sutartį tiekėjas neturi patirti rizikos !
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Viešųjų pirkimų praktiką formuojančios institucijos

• Teismai (bendrosios kompetencijos ir administraciniai);

• Viešųjų pirkimų tarnyba;

• Valstybės kontrolė;

• Įgyvendinančios institucijos (ESFA, CPVA, LVPA ir kt.);

• Audito ar kvziaudito (inspektoriai, kontrolieriai) padaliniai ar pareigūnai;

• Ikiteisminio tyrimo institucijos (prokuratūra, STT)

Devynios auklės, vaikas be galvos !
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Pagrindiniai viešųjų pirkimų reglamentavimo pakeitimai

• 2016-09-02 užregistruotas naujas VPĮ projektas;

• 2016-09-29 užregistruotas naujas Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų 
subjektų, įstatymo projektas
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Pagrindiniai reikalavimai pasiūlymams dabar ir pagal VPĮ projektą;

Reikalavimai pasiūlymams šiuo metu:

1. Sąlygos, draudžiančios ar ribojančios tiekėjo dalyvavimą pirkime (tiekėjo pašalinimo institutas): 

1.1. Imperatyvios nuostatos, draudžiančios tiekėjui dalyvauti viešajame pirkime: teistumas už tam tikrus 
nusikaltimus, didesnė nei 50 eurų skola SODRAI ar VMI

1.2. Dispozityvios nuostatos, draudžiančios tiekėjui dalyvauti viešajame pirkime: tam tikrų teisės aktų pažeidimai, 
įtraukimas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.

2. Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai

3. Reikalavimai pasiūlymui „siaurąja prasme“

4. „kiti“ reikalavimai pasiūlymams: Pasiūlymo/sutarties galiojimo užtikrinimas – draudimo bendrovės laidavimo raštas v 
banko garantija; Jungtinė veiklos sutartis, įgaliojimai vadybininkams ir pan.; Darbo laiko grafikai ir pan.

5. Pasiūlymo konfidencialumas
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Pagrindiniai reikalavimai pasiūlymams dabar ir pagal VPĮ projektą;

Reikalavimai pasiūlymams pagal VPĮ projektą:

1. Tiekėjo pašalinimo pagrindai:

1.1. Imperatyvūs, tai teistumas, skolos, nauji - susitarimai su kitais tiekėjais; Interesų konfliktas; pažeista konkurencija, nes tiekėjas 

darė įtaką pirkimo sąlygų rengimui; tiekėjas pateikė melagingą informaciją; tiekėjas darė neteisėtą įtaką; tiekėjas yra įrašytas į 

Nepatikimų tiekėjų sąrašą.

1.2. Dispozityvūs tiekėjų pašalinimo pagrindai: teisės aktų pažeidimai, bankrotas.

2. Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai;

3. Reikalavimai pasiūlymams „siaurąja prasme“;

4. „kiti“ reikalavimai;

5. Pasiūlymo konfidencialumas 

Pagrindiniai skirtumai – daugiau imperatyvių tiekėjo pašalinimo pagrindų ir sumažinta tiekėjų pasiūlymų konfidencialumo apsauga.
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2.2. Pirkimų organizavimas dabar ir pagal VPĮ projektą;

Pagrindiniai pirkimų organizavimo aspektai:

1) Pirkimų būdai ir terminai (Atviras konkursas, Ribotas konkursas, Skelbiamos derybos, Neskelbiamos derybos, Konkurencinis dialogas, 
Inovacijų partnerystė)

2) Pirkimų vykdymo priemonės (Centralizuoti pirkimai, Projekto konkursas, Pirkimai pagal įgaliojimą, Elektroniniai pirkimai, Preliminarioji 
sutartis, Bendrai atliekami pirkimai)

Naujas pirkimo būdas – Inovacijų partnerystė

Nauja pirkimų priemonė – Bendrai atliekami pirkimai
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2.2. Pirkimų organizavimas dabar ir pagal VPĮ projektą;

Naujovės:

• Galimybė skaičiuoti pirkimo vertę atskirai padaliniui, jeigu padalinys: 1.savarankiškai vykdo pirkimus ir atsako už juos; 2.Pirkimams turi 
atskirą biudžeto eilutę; 3.Turi įgaliojimus savarankiškai priimti sprendimus dėl sutarčių sudarymo ir mokėjimo pagal tas sutartis.

• Įstatymas netaikomas kai kurių teisinių paslaugų pirkimams (atstovavimas arbitraže, notarų, patikėtinių, globėjų ir kt.).

• Sugriežtintas vidaus sandorių vykdymas: vidaus sandoriai turės būti nurodomi planuose, viešai skelbiamos sutartys, atsiskaitoma per 
„E.sąskaitą“.

• Papildomi reikalavimai pirkimo komisijoms: jeigu komisijoje 3 nariai, tai jie visi turi dalyvauti posėdyje, jeigu daugiau narių – tai 
daugiau nei pusė.

• Nelieka komisijos narių nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų.

• Visi pirkimai tik CVP IS ir CPO priemonėmis, išskyrus mažos vertės pirkimus iš vieno tiekėjo ir pirkimus iki 3000 EUR.

• Sąskaitos siunčiamos tik per „E.Sąskaita“. 

• 2 proc. skirta rezervuotiems pirkimams (komunaliniam sektoriui nėra apribojimų).
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2.2. Pirkimų organizavimas dabar ir pagal VPĮ projektą;

• Mažos vertės pirkimai vykdomi pagal įstatymą ir pagal VPT aprašą (komunaliniam sektoriui – pagal įstatymą ir PO aprašą).

• Supaprastinti pirkimai atliekami kaip ir tarptautiniai pirkimai, skiriasi tik paskelbimo tvarka ir kai kurie terminai.

• PO gali viešai prašyti suteikti konsultacijas.

• Tarptautinis pirkimas privalo būti, o supaprastintas gali būti atliekamas jį skaidant į dalis. PO pirkimo sąlygose turės pagrįsti, kodėl 
neskaido tarptautinio pirkimo į dalis (komunaliniam sektoriui prievolės skaidyti nėra).

• Jeigu pirkimo sąlygos neatitinka skelbimo, tai teisinga laikoma informacija nurodyta skelbime.

• PO galės reikalauti, kad būtų tiekiamos tik paženklintos prekės, paslaugos ar darbai.

• Nebėra „mažiausios kainos“ sąvokos. Visi pirkimai bus „ekonomiškai naudingiausi“.

• Nauji pasiūlymų vertinimo kriterijai:

1) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis;

2) sąnaudų;

3) kainos.

• Pirkimai pagal mažiausios kainos kriterijų turi sudaryti ne daugiau 60 proc. visų pirkimų vertės

• PO turės teisę pirkimo dokumentuose nustatyti kainą ar sąnaudas. Tada konkuruojama bus tik dėl kokybės.
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2.2. Pirkimų organizavimas dabar ir pagal VPĮ projektą;

• PO bet kada galės atmesti pasiūlymą, jeigu nustato, kad pasiūlymas neatitinka reikalavimų.

• Žodžiu galės būti vykdomi pirkimai iki 3000 EUR.

• PO pirkimo dokumentuose turės nustatyti tiesioginio atsiskaitymo su tiekėjais galimybę. Tam turės būti sudaryta trišalė tarpusavio 
atsiskaitymo sutartis.

• Galimybė keisti sutartis.

• PO turės teisę nutraukti sutartis, jeigu: 1) pirkimo sutartis buvo pakeista pažeidžiant įstatymo nuostatas; 2) jeigu paaiškėjo, kad 
tiekėjas turėjo būti pašalintas iš pirkimo; 3) pralaimėjus bylą Teisingumo Teisme.

• Komunalinio sektoriaus PO galės pirkti iš susijusių įmonių ar kelių PO bendrai įsteigtų įmonių be viešųjų pirkimų procedūrų.

• Labiau detalizuota procedūra, kaip nustatyti ar Komunalinio sektoriaus įmonės veikla yra veikiama konkurencijos.
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2.2. Pirkimų organizavimas dabar ir pagal VPĮ projektą;

• Esminiai pakeitimai:

• Mažinami skirtumai tarp tarptautinių pirkimų ir supaprastintų pirkimų;

• Atsisakoma kai kurių biurokratinių procedūrų (pvz. komisijos narių deklaracijos);

• Supaprastinamas kvalifikacijos vertinimas;

• Galimybė paskelbti numatomą mokėti kainą ir pasiūlymus vertinti tik pagal kokybinius parametrus;

• Pirkimai labiau „elektronizuojami“ (CVP IS ir E.sąskaita);

• Galimybė vykdyti bendrus pirkimus.
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3. Dažniausios tiekėjų klaidos viešuosiuose pirkimuose

• Tiekėjo ėjimas „na ura“ (pvz. „City Service“ v Kalėjimų departamentas byla) gresia, jog bus nutraukta pirkimo sutartis, o toks 
tiekėjas bus įrašytas į nepatikimų tiekėjų sąrašą;

• Tiekėjo darbuotojų aplaidumas:

• teikia pasiūlymus naktį, paskui ieško kaltų (pvz. teikė pasiūlymą nuo 23.00 val. iki 5.00 val. ryto);

• teikia pasiūlymus paskutinę minutę (pasiūlymų šifravimas);

• Tiekėjo nerūpestingumas (mato blogas sąlygas, bet nieko nesako) (pvz. atvejis, kai vietoje Mb įrašė kB);

• Tiekėjai naudoja netinkamas įrodinėjimo priemones (kreipiasi į VPT, nors sprendžiamas techninio pobūdžio klausimas) Pvz. 
objektų sustambinimas, LAT`o ir VPT sprendimai dėl trijų inžinierių; bylos dėl vaistų tiekimo. VPT gali pasisakyti, jog negerai 
pirkti kompiuterį + Windows, bet nepasakys, ar blogai pirkti informacinę sistemą + serveriai. 
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4.Kodėl perkančiosios organizacijos neišsirenka gerų pasiūlymų ? 

• Daro pirkimą, nors neturi finansų (Pvz. Kauno raj. savivaldybe v VPT dėl LEZ`o, Radviliškio savivaldybės byla);

• Pirkimą laimi „ne tas“ tiekėjas – Perkančiosios or-jos teisė nutraukti pirkimo procedūras (ETT byloje C-440/13 byla, LAT praktika; 
skirtinga Lietuvos ir europinė praktika);

• Klaidos pirkimo dokumentuose;

• Perkančiųjų organizacijų „vidinės“ priežastys: labai daug perkančiųjų, kurios neturi specialistų; daugybė kontroliuojančių 
institucijų; neaiškus reglamentavimas ir neaiški praktika;

• Rinkdamasi tarp racionalumo ir formalumo, PO renkasi formalumą.
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Ačiū !


