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Kas užtikrina 
pirkimo sėkmę?

Struktūrinės paramos sistemų valdymo departamento
Pažeidimų prevencijos skyrius 

Sigita Jurgelevičienė
2017 m. liepos 4 d., Kaunas
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Kalbėsime šiomis temomis

Turinys

PASIRENGIMAS PIRKIMUI 

PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMAS

PIRKIMO DOKUMENTAI

PASŪLYMŲ VERTINIMAS

PIRKIMO SUTARTIS
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PASIRENGIMAS PIRKIMUI

Atsakingas pasirengimas pirkimui sudaro 
prielaidas sklandžiam procesui 
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Pasirengimas pirkimui

IŠSIGRYNINTI POREIKIUS 

SUPLANUOTI BIUDŽETĄ

SUDARYTI PIRKIMO KOMISIJĄ

1

2

3

4 PASITARTI SU RINKA
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Būtinas visų suinteresuotų šalių dalyvavimas 

Poreikio gryninimasis tarp suinteresuotų šalių

Strateginių dokumentų reikalavimai,
finansavimo sutarties reikalavimai,

PFSA nuostatos ir kt.

VIEŠIEJI INTERESAI

Eksploataciniai poreikiai (patalpos, 
komunalinės išlaidos, reinvesticijos ir 

pan.), pritaikomumas ir kt. 

ĮSTAIGOS POREIKIAI 

Kompetencijos ir gebėjimai; 
patogumas 

DARBUOTOJŲ POREIKIAI 

Patogumas, patikimumas, 
prieinamumas, kaina ir kt.

TIESIOGINIŲ NAUDOTOJŲ 
LŪKESČIAI

POREIKIO NUSTATYMAS
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Kokius veiksmus atliekame? 

Biudžeto planavimas. Rinkos analizė

Vertinami rinkoje esantys produktai, paslaugos ir 
darbai

Ankstesni 
pirkimai

Informacija 
internete

Tiekėjų 
apklausa

Kiti būdai
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Atsižvelgiant į pirkimo turinį ir reikiamas kompetencijas sudaroma komisija

Pirkimo komisijos sudarymas

Projekto 
vadovas 

Finansin
inkas

IT 
specialistas 

Viešųjų 
pirkimų 

specialistas 

Teisininkas 

Ekonomistas Transporto 
inžinerijos 
specialistas 

Statybų 
inžinierius 

Turto 
valdymo 

specialistas 

Turinio 
dalies 

specialistas 

Kt.
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Konsultacijos su rinka
27 straipsnis

Techninės specifikacijos paskelbimas 

Nepriklausomų ekspertų, institucijų 
arba rinkos dalyvių konsultacijos
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PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMAS
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Sumuojami pirkimai dėl 
reguliarių to paties tipo 
prekių per einamuosius 

finansinius metus 
(vertinami pirmi trys 
BVPŽ kodo skaičiai)

PREKĖS

PASLAUGOS

Sumuojami darbai dėl to 
paties objekto. 

DARBAI

Pirkimo vertės skaičiavimas 

Sumuojami pirkimai dėl 
reguliarių to paties tipo

paslaugų per einamuosius 
finansinius metus 

(vertinami pirmi trys BVPŽ 
kodo skaičiai)

VPĮ 5 str.

VPT paskelbtas projektas: Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika
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Projekto pirkimai įstaigos pirkimų plane

2016 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS 
REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

Eil. Nr.
Pirkimo objekto 

pavadinimas
BVPZ kodas Kiekiai, apimtys

pirkimo vertė, 

EUR (su PVM)
Pirkimo būdas Pirkimo pradžia

Sutarties trukmė (su 

pratęsimais)

1 Projektavimas 71220000-6 Paslauga, 1 

projektas

40 000 Skelbiama

apklausa

2018 m. I ketv. 6 mėn.

2 Statybos techninė 

priežiūra

71520000-9 Paslauga 3 000 Neskelbiama

apklausa

2018 m. IV ketv. 10 mėn. 

Anksčiau abi įvardintos paslaugos pagal 12 paslaugų kategoriją (12 kategorija 

apima BVPŽ kodus nuo 71000000-8 iki 71900000-7), turėjo būti sumuojamos 

Projekto pirkimai turi būti integruoti ir įtraukti į bendrą įstaigos metinį prekių, paslaugų ir darbų pirkimų planą. 

Dabar šios paslaugos pagal BVPŽ patenka į skirtingas grupes (712 ir 715) 
ir neprivalo būti sumuojamos 
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Pirkimų rūšys pagal vertes ir jų būdai

TARPTAUTINIAI IR SUPAPRASTINTI PIRKIMAI

Pirkimo būdai:
- Atviras konkursas
- Ribotas konkursas
- Skelbiamos derybos
- Neskelbiamos derybos
- Projekto konkursas 
- Konkurencinis dialogas
- Inovacijų partnerystė 

Pirkimo būdai:
- Skelbiama apklausa
- Neskelbiama apklausa (iki 10.000 Eur

arba esant nustatytoms sąlygoms) 

Vykdomi:
Pagal Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą 
(tvirtina VPT)

MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI

Pirkimo būdai

Aktuali riba: 
CVPIS
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Akcentai

Tarptautiniai ir supaprastinti pirkimai

Atviras 
konkursas

- Nėra ribojimų
- Didelė konkurencija
- Draudžiamos 
derybos.

- Didelis dalyvių 
skaičius

- Siekiama sutartį
sudaryti su itin aukštos 

kvalifikacijos tiekėju.
- Vykdomas dviem
etapais 

- Draudžiamos derybos

- Po įvykusio konkurso 
- Nėra galimybės

nustatyti tikslios TS
- PO poreikiai negali būti 
patenkinti be specialaus 
lengvai prieinamų sprendinių 
pritaikymo; 
- inovatyvūs ar projektiniai 
sprendiniai;
- teisinė, finansinė prigimtis 
arba tenkanti rizika (negali 
sudaryti sutarties be 
išankstinių derybų)

- Galimos tik 
išimtinais atvejais
- Išimtys 
numatytos 71 str.
- Privalomas VPT 
sutikimas, išskyrus 
tam tikrus atvejus

- Siekiama nustatyti 
geriausią planą ar 
projektą ir:
1. su laimėtoju 

sudaroma sutartis;
2. apdovanojama 

prizais. 

Ribotas
konkursas

Skelbiamos 
derybos Neskelbiamos 

derybos

Projekto 
konkursas
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PIRKIMO DOKUMENTAI 
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Pirkimo dokumentai 
Turinys

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
Nustatomi reikalavimai pagal kuriuos bus 
tikrinamas tiekėjų pajėgumas. 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Nustatomi reikalavimai pirkimo objektui

ATRANKOS KRITERIJAI IR KT. SĄLYGOS
Nustatomi atrankos kriterijai ir kt. 
pirkimo dokumentų sąlygos
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Viešųjų pirkimų įstatymo 47 str. 1 d. (32 str. 1 d.) 

Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai

KOMPETENTINGAS
Turi reikiamas kompetencijas, 

gebėjimus, reikiamus leidimus ir 
atestatus veiklos vykdymui

PATIKIMAS
Sąžiningai veikiantis, tinkamai vykdantis 

savo prisiimtus įsipareigojimus, 
neteistas ir nepatiriantis sunkumų

PAJĖGUS
Turi reikiamus finansinius, 
žmogiškuosius, techninius resursus, 
kurie leistų įgyvendinti sutartį. 

Tikslas – sudaryti 
sutartį su dalyviu, 

kuris galės ir pajėgs ją 
įvykdyti.

Tikrinama: kai tiekėjas nebuvo pašalintas iš pirkimo pagal VPĮ 46 str. (pašalinimo pagrindai)
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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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• Nustatomi užaukštinti 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

KLAIDOS

PAVYZDŽIAI
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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

KLAIDOS

PAVYZDŽIAI
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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
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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
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Klaidos ir pavyzdžiai

Kvalifikacijos reikalavimai

01

02

03

Pagrįsti ir 
proporcingi 

pirkimo objektui 

04
• Kvalifikaciniai reikalavimai nesusiję su sutarties dalyku

Bloga praktika. Statomas / rekonstruojamas neypatingas statinys, tačiau rangovui 
keliamas kvalifikacijos reikalavimas yra  turėti teisę vykdyti darbus ypatingos 
kategorijos statiniuose ir reikalaujama pateikti atsakingos institucijos išduotą 
galiojantį atestatą.

KLAIDOS

PAVYZDŽIAI
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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.

• Rekomenduojama aiškiai apibrėžti kas yra panaši sutartis.

KLAIDOS

PAVYZDŽIAI
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Techninė specifikacija – pagrindinis dokumentas 

TECHNINĖS 
SPECIFIKACIJO
S RENGIMAS 

PRIĖMIMAS ir 
PATIKRINIMAS 

PASIŪLYMŲ 
VERTINIMAS 

TECHNINĖS 
SPECIFIKACIJOS 

RENGIMAS

ŽINIOS

PATIRTIS

KOMPETENCIJA

Atsakingas asmuo
Komisija ar darbo grupė

Techninės specifikacijos paskirtis - potencialiems teikėjams 
aiškiai, tiksliai ir išsamiai apibūdinti PO poreikius, kad tiekėjai galėtų 
pasiūlyti įvardintus poreikius atitinkantį sprendimą. 

Ypatingas dėmesys techninės specifikacijos rengimui!

VIENODA 
INFORMACIJA
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Užtikrinti 
konkurenciją

Nediskriminuoti 
tiekėjų

Techninė specifikacija
VPĮ 37 str. (25 str.)
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Pavyzdžiai
Sudarant techninių parametrų lentelę visi pageidaujami parametrai turi atitikti pirkimo objekto pavadinimą:

01

02
Jei perkama įeinama vonia, tai negalima aprašyti techninių parametrų taip, kad tiekėjas
galėtų pasiūlyti vonią į kurią galima tik įlipti.

03
Jei pirkimo objekto pavadinime nurodyta, kad perkamas linzinis prožektorius, tai aprašant

prožektoriaus techninius parametrus, negalima aprašinėti parametrų, kurie būdingi

profiliniam prožektoriui.

jei perkamas nešiojamas ultragarsinis aparatas, tai aprašant svorį negalima pageidauti,

kad prietaisas būtų toks sunkus, kad jo nebūtų galima panešti.
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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.
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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“. 

Prieš skelbdami pirkimą pasitikrinkite,
ar pirkimo dokumentai atitinka VPĮ 37
str. (25 str.) nuostatas.
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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.

REKOMENDACIJA1



30

VPĮ 37 str. 

Dažniausios klaidos

Skirtinga informacija apie perkamo įrenginio parametrus skirtingose 
pirkimo dokumentų dalyse. 

REKOMENDACIJA2

Rekomenduojama visą informaciją, susijusią su perkamu objektu, nurodyti 
techninėje specifikacijoje (nes tai yra dokumentas apibūdinantis pirkimo 
objektą) ir neteikti jokios informacijos apie perkamą objektą kitose PD 
dalyse. 
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Rengdami techninę specifikaciją atsižvelkite ir į šiuos aspektus

Nepamirškite įsivertinti

PATALPŲ PRITAIKYMAS 
Apgalvokite, kur bus 
eksploatuojamos prekės, statomi 
baldai, kokie darbai dėl to būti atlikti.

SUDERINAMUMAS
Techniniai reikalavimai turi būti 

suderinami su esamais įrenginiais, 
sistemomis, interjero elementais. 

EKSPLOATACINIAI KAŠTAI
Įsivertinkite, ar įrenginio išlaikymas 
nebus per brangus organizacijai, kiek 
kainuos reinvesticijos, remonto išlaidos 
ir pan.  

MOKYMAI
Jeigu darbuotojai neturi pakankamai įgūdžių 

kaip dirbti su perkamu įrenginiu, 
nusimatykite, kad tiekėjas apmokytų 

darbuotojus. 

Ar nėra kliūčių dėl tinkamo įrangos naudojimo? 
Ar tam sudarytos palankios sąlygos? 
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Vertinimo kriterijų “Už” ir “Prieš”

Pasiūlymų vertinimo kriterijai

Už

- Paprastesnis pirkimo sąlygų parengimas; 
- Trumpesnė pirkimų vykdymo trukmė;
- Paprastas ir aiškus laimėtojo nustatymas;
- Lėšų taupymas.

Prieš
- Didelė rizika įsigyti nekokybiškas prekes ar 

paslaugas;
- Rizika, kad pasiūlymų nepateiks 

kvalifikuočiausi (bet ne pigiausi) savo 
srities tiekėjai.

Už

- Galimybė pasirinkti tiekėjus pagal 
siūlomų prekių, paslaugų ar darbų 
kokybės, efektyvumo, 
ekonomiškumo ir pan. kriterijus;

- Geresnės prielaidos pirkimo 
vykdytojo poreikius geriausiai 
atitinkantiems rezultatams gauti.

Prieš

- Ilgesnė pirkimų vykdymo trukmė; 

- Sudėtingesnis pasiūlymų 
vertinimas. 

KAINA

<70%

KAINOS AR SĄNAUDŲ IR 
KOKYBĖS SANTYKIS

Už

- Įvertinamas visas produkto gyvavimo 
ciklas

- Trumpesnė pirkimų vykdymo trukmė;

- Paprastas ir aiškus laimėtojo nustatymas;

- Lėšų taupymas.

Prieš

- Didelė rizika įsigyti nekokybiškas prekes ar 
paslaugas;

- Rizika, kad pasiūlymų nepateiks 
kvalifikuočiausi (bet ne pigiausi) savo 
srities tiekėjai.

SĄNAUDOS
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Kriterijai tiesiogiai susiję su perkamu objektu

Kainos (ar sąnaudų) ir kokybės santykis

KAINA arba SĄNAUDOS
Privalomas kriterijus!

DARBUOTOJŲ ORGANIZAVIMAS, 
KVALIFIKACIJA IR PATIRTIS 

(kai tai daro reikšmingą įtaką sutarties 
įvykdymo kokybei)

ESTETINĖS IR FUNKCINĖS 
CHARAKTERISTIKOS

. 

SOCIALINĖS, APLINKOSAUGINĖS 
IR INOVATYVIOS 
CHARAKTERISTIKOS

GARANTINĖ PRIEŽIŪRA, 
PRISTATYMO LAIKOTARPIS 
ARBA UŽBAIGIMO TERMINAS

TECHNINIAI PRIVALUMAI

SĄŽININGOS PREKYBOS SĄLYGOS

kt. kriterijai

Nuo 2018 m. darbams 
privaloma - atlyginimų 

dydis
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Kitos PD nustatytos sąlygos

SKELBIMAS
SUTARTIS 

PROJEKTAS

PIRKIMO
SĄLYGOS

Vienoda, aiški ir tiksli 
informacija.

Vienodai suprantama 
informacija
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Dažniausios klaidos

Perkant techninio projekto parengimo paslaugas nėra 
įsigyjamos projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Būtina perkant techninio projekto parengimą kartu įsigyti ir projekto 
vykdymo priežiūros paslaugas. Įsivertinkite, kada bus vykdomi rangos 
darbai ir atitinkamai pirkimo – pardavimo sutartyje aiškiai nurodykite 
paslaugų vykdymo trukmes. 

REKOMENDACIJA2
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PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
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TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJA
Tikrinama, ar tiekėjų 
kvalifikacija atitinka PD 
nustatytus reikalavimus pagal  
Europos bendrąjį viešųjų 
pirkimų dokumentą

Pasiūlymo vertinimas
Kaip jį atliekame?

TIEKĖJO PASIŪLYMAS

Tikrinama, ar tiekėjo pateiktas 
pasiūlymas atitinka PD 

nustatytus reikalavimus (ar 
pasiūlyta, tai ko prašoma ir kt.

Pirmas etapas

Antras etapas

Trečias etapas
LAIMĖTOJO KVALIFIKACIJA
Tikrinami laimėtojo 
kvalifikacijos dokumentai 
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Vertinama, ar pasiūlymo kaina atitinka PO biudžetą

Pasiūlymo kaina – racionali 

PRIIMTINA 

PIRKIMO VERTĖ, kuri nustatoma prieš pirkimo 
pradžią (reali planuojama išleisti kaina). 
Nustatant vertę atsižvelgiama į:

• Biudžeto lėšas;

• Vykdytas panašias sutartis;

• Rinkos kainų pokyčius;

• Komercinius pasiūlymus, sąmatinius 
skaičiavimus, viešai skelbiamas tiekėjų 
kainas ir kt. 

PER DIDELĖ

Per didele kaina (perkančiajai organizacijai 
nepriimtina kaina) laikoma tokia 
pasiūlymo kaina, kuri yra didesnė, nei 
perkančiosios organizacijos pirkimui skirta 
lėšų suma, užfiksuota prieš pirkimą

PER MAŽA

Tiekėjo pasiūlyta kaina laikoma per maža:

• Visais atvejais, kai yra 30 ir daugiau 
proc. mažesnė už visų tiekėjų, kurių 
pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių 
ir kurių pasiūlyta kaina neviršija 
pirkimui skirtų lėšų, pasiūlytų kainų 
aritmetinį vidurkį;

• Kitais atvejais, jeigu ji atrodo neįprastai 
maža
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Akcentai

Svarbu atsiminti

Įsitikinti (gauti patvirtinimą), kad tiekėjas turi tiesę verstis ta veikla, kuri reikalinga sutarčiai įvykdyti 

Pasiūlymas nėra atmetamas, jei už techninę dalį gaunama 0 balų                  

Pasiūlymas vertinimas tik pagal PD nustatytus reikalavimus

Pasiūlymas neatmetamas, jei pasiūlyta daugiau nei prašoma

Draudžiama leisti pakeisti pasiūlymą

01

02

03

04

05
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Dažniausios klaidos

Perkant rangos darbus pagal techninį projektą  (bendros kainos sutartis)  
vertinami kiekių žiniaraščiai.

REKOMENDACIJA1

Jei pirkimo dokumentuose prašoma užpildyti kiekių žiniaraščius, jie turi būti 
orientaciniai ir neturi būti vertinami pirkimo metu !!!, o tik kainai pagrįsti.
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PIRKIMO SUTARTIS
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Gera pirkimo sutartis

Sutarties sąlygos nediskriminuojančios, aiškios ir 
tikslios 

Pusiausvyra tarp šalių teisių ir pareigų, vienodai suprantamos 

Atitinka laimėtojo (galutinį) pasiūlymą

Įvertinamas pasiūlymų tikslinimas, jei toks buvo. 

Atitinka pirkimo sąlygas ir skelbtą sutarties projektą

Jei su PD buvo skelbtas pirkimo sutarties projektas, jis 
nekeičiamas
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VPĮ 87 str. (18 str. 6 d.)

Pirkimo sutartis

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 Viešųjų pirkimų tarnybos 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 atsakingas už sutarties vykdymą, jos paskelbimą asmuo
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Fiksuotos kainos ar fiksuoto įkainio sutartis?

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 (dabartinis 

dalinis sutarties vykdymo iišlaidų padengimas)

Kiti PO nustatyti būdai

Baigtinis sąrašas:

Fiksuotos kainos

Fiksuoto įkainio

Fiksuotos kainos su peržiūra

Fiksuoto įkainio su peržiūra

PREKĖS IR PASLAUGOS DARBAI

Privaloma kainos peržiūra:
 Darbų sutartys (įskaitant pratęsimą) – ilgesnės nei 12 mėn.
 Paslaugų sutartys (įskaitant pratęsimą) – ilgesnės kaip 3 m.
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Rekomenduojama pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatyti

Sutarties sudarymas

nurodant 
preliminarius 
kiekius (įmanoma 
tik fiksuoto įkainio 
sutartims) turi būti 
nustatoma viršutinė 
ir apatinė ribos arba 
suma

galimybę susidarius 
nenumatytoms 
aplinkybėms keisti 
perkamos įrangos 
modelį, su sąlyga, kad 
kitokio modelio įranga 
atitiks visus keliamus 
reikalavimus ir bus 
pristatyta už ne didesnę 
kainą nei numatyta 
sutartyje.

dėl nenumatytų 
aplinkybių, 
atsisakyti  atskiro 
darbo, ar mažinti 
darbų apimtis. 
Būtina nurodyti 
aiškias 
kainodaros 
taisykles.Būtina

nurodyti 
aiškias 
kainodaros 
taisykles

sutarties kainos/įkainio 
perskaičiavimą  pagal 
bendrą kainų lygio 
kitimą ar prekių/ 
paslaugų ar darbų grupių 
kainų pokyčius. 
Kainos/įkainio 
perskaičiavimą 
pasikeitus PVM dydžiui.

sąlygas ir tvarką dėl
subrangovų
keitimo (kaip bus
vertinama
kvalifikacija).

SUSTABDYMĄ/
PRATĘSIMĄ

VIRŠUTINES IR 
APATINES RIBAS 

MODELIO KEITIMĄ DARBŲ 
ATSISAKYMĄ

KAINOS 
PERSKAIČIAVIMĄ

SUBRANGOVO 
KEITIMĄ

pristatymo/atlikimo 
termino pratęsimą,  
sutarties sustabdymo 
galimybes.
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Rekomenduojame naudotis

CPVA metodiniai dokumentai

Atnaujinta:

• Naujos statybos ar rekonstravimo darbams, kai statybos darbai perkami pagal 
užsakovo parengtą techninį projektą, darbo projektą rengia rangovas ir taikomi 
fiksuotos kainos kainodaros principai.

• Naujos statybos ar rekonstravimo darbams, kai statybos darbai perkami pagal 
užsakovo parengtą techninį projektą, darbo projektą rengia rangovas ir taikomi 
fiksuoto įkainio kainodaros principai.

Galima rasti: https://www.cpva.lt/lt/dokumentai/projektu-dokumentai
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Papildomai įsivertinti

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



48

SUTARTIES PAKEITIMAS 
BE NAUJOS PIRKIMO PROCEDŪROS (1,2)

piniginė vertė VPĮ nenustatyta

numatyta PD aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai
pasirinkimo ar peržiūros galimybės, įsk. kiekių, 

apimties, kainos, objekto pakeitimą 
nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo 

galimybių apimtis, pobūdis ir aplinkybės, 
kuriomis tai gali būti atliekama

Sutarties pobūdis (iš esmės) nesikeičia

Pakeitimas laikomas esminiu, kai :
 kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties ar 

preliminariosios sutarties bendrasis pobūdis
 pakeičiama pradinio pirkimo procedūros 

konkurencinė padėtis (kiti priimti kandidatai, 
kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta 
daugiau tiekėjų)

 pakeičiama ekonominė pusiausvyra tiekėjo 
naudai, arba 

 labai padidėja Sutarties apimtis 
 pakeičiamas tiekėjas ne pagal VPĮ sąlygas

Pakeitimas nėra esminisPakeitimas buvo numatytas Sutartyje
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SUTARTIES PAKEITIMAS 
BE NAUJOS PIRKIMO PROCEDŪROS (3,4)

atskiro pakeitimo vertė < 50 % pradinės sutarties vertės, o bendra vertė < 100 % 
pradinės sutarties vertės

Rangovo pakeitimas 
• negalimas dėl ekonominių ar 

techninių priežasčių ir 
• Užsakovui keltų didelių  

nepatogumų arba nemažą išlaidų 
dubliavimą

Sutarties pobūdis (iš esmės)
nesikeičia

Prireikia papildomų (būtinų)
darbų, paslaugų ar prekių 

Pakeitimo būtinybė dėl
protingo ir apdairaus Užsakovo 
nenumatytų aplinkybių 

Būdas taikomas dėl 
atsisakymo, 
techninės 

specifikacijos ir kitų 
pakeitimų ar 

papildomų įsigijimų
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SUTARTIES PAKEITIMAS 
BE NAUJOS PIRKIMO PROCEDŪROS (5,6)

Bendra atskirų pakeitimų vertė < 
10 % (prekėms ir paslaugoms), < 

15 % (darbams) pradinės sutarties 
vertės

 Bendra pakeitimų vertė 
neviršija tarptautinio pirkimo 
vertės ribos

 Sutarties pobūdis (iš esmės)
nesikeičia 

Pakeičiama sutarties šalis

 Kai buvo numatyta galimybė
Dėl tiekėjo reorganizavimo, 

likvidavimo, restruktūrizavimo, 
bankroto

 PO prisiima įsipareigojimus 
subtiekėjų atžvilgiu
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Pirkimo sutarties įvykdymas 

Atitiktis techninei 
specifikacijai

Defektai 

Atsiskaitymo dokumentai

Ar prekės/paslaugos/darbai 
atitinka techninėje 
specifikacijoje nurodytus 
parametrus?

Ar pateikti reikiami 
dokumentai atsiskaitymui, 
darbų pridavimui?

Ar nėra prekės/darbų 
defektų?

Priimant pristatytas prekes, suteiktas paslaugas, ar atliktus darbus svarbu įvertinti
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Kada pirkimas yra sėkmingas?

• įsigyta tai kas REIKALINGA perkančiajai 
organizacijai 

• Įsigyta už RINKOS VERTĘ 

• nepažeisti viešuosius pirkimus 
reglamentuojantys teisės aktai 
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