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CPVA vs. viešojo pirkimo sutarties keitimas

Mitai ir tikrovė

• ...kontroliuojančios institucijos (CPVA) neleidžia keisti viešojo pirkimo sutarties (pakeisti sutartyje 
užfiksuotą kaina)....

• ...CPVA nepritarė sutarties kainos peržiūrai...

• ...viešojo pirkimo sutarties pakeitimas, kai sutartis skirta ES lėšomis finansuojamam projektui 
įgyvendinti, yra neįmanomas ar žymiai sudėtingesnis...

• kontroliuojančios institucijos (CPVA) neturi įgaliojimų leisti ar neleisti keisti viešojo pirkimo 
sutarties

• viešojo pirkimo sutarties keitimui nereikalingas kontroliuojančios institucijos pritarimas

• viešųjų pirkimų sutarčių, skirtų ES lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti, keitimui
taikomi tie patys tiesės aktai

MITAI

TIKROVĖ
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Teisės aktų reikalavimai ir paskutinių mėnesių patirtis

VP SUTARČIŲ KEITIMO GALIMYBĖS
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Privalomas VPĮ 89 str. 

VP SUTARČIŲ KEITIMAS

SAVARANKIŠKI 
KEITIMŲ 

PAGRINDAI

NENUMATYTOS APLINKYBĖS
Aplinkybės, kurių nepaisant PO 

atsakingo pasirengimo pirkimui, 
negalima buvo numatyti

IŠ ANKSTO NUMATYTA PD
Aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai: tikslios 

aplinkybės, keitimo apimtis, pobūdis 
(pvz. terminai, kiekiai, objektas). 

NEESMINIS KEITIMAS
Negalimas naujos esminės sąlygos nustatymas dėl 

kurios galimai keistųsi pirkimo rezultatas, 
ekonominė sutarties pusiausvyra, labai padidėtų 

sutarties apimtis ar kitais nei VPĮ nustatyta 
pagrindais pakeista sutarties šalis.

SUTARTIES ŠALIES KEITIMAS
Tik neesminis keitimas: PD ir VPĮ 
nustatytais pagrindais

TECHNINĖS AR EKONOMINĖS PRIEŽASTYS
Sutartyje esančių prekių, paslaugų ar 
įrenginių dalinis pakeitimas ar jų tąsa.

DE MINIMIS
Smulkūs keitimai (15 proc. – darbai, 10 proc. –
prekės, paslaugos), nepakeičiant sutarties 
pobūdžio
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Reglamentavimas

VPĮ 89 str. 1 d. 3 p.

Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant 
naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų:

<...> kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji 
organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą 
vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. 

Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos 
taikymo;
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Sutarties kainą galima keisti

atvejais, kai sutarties kainos 
peržiūros taisyklės buvo 
nustatytos sutartyje

atvejais, kai sutarties kainos 
peržiūros taisyklės nebuvo 
nustatytos sutartyje

ir, kai atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes, nustatytos sutarties 
sąlygos, nebeužtikrina sutarties šalių pusiausvyros – vienai 

sutarties šaliai tapo sudėtingiau (neįmanoma) vykdyti sutartį 
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Aspektai, kuriuos reikia įvertinti
Raktas į sėkmingą sutarties keitimą

Kokia konkreti aplinkybė daro įtaką sutarties įgyvendinimui. 
Aplinkybės atsiradimui neturi darytis įtakos sutarties šalių veiksmai

Aplinkybės egzistavimas

Aplinkybės atsiradimo (paaiškėjimo) momentas - svarbus, priimant 
sprendimą dėl galimybės keisti sutarties sąlygas ir tokio keitimo 

apimties 

Momentas, kada paaiškėjo aplinkybė

Vien tai, kad yra visuotinai žinoma, kad atsirado aplinkybės, kurios gali turėti 
įtakos atskirų sutarčių įgyvendinimui, savaime neleidžia teigti, kad yra poreikis 

keisti konkrečią sutartį – būtina įvertinti ar ir kokia apimtimi tokia atsiradusi 
aplinkybė veikia konkrečios sutarties įgyvendinimą

Aplinkybės poveikis sutarties įgyvendinimui

Būtina įvertinti, ar sutarties šalys neprisiėmė tokių aplinkybių 
atsiradimo rizikos – vertintinos rizikos (ir jų apimtis), kurias prisiėmė 

kiekviena sutarties šalis

Rizikos pasidalinimas

Kiekvienas vertintinas aspektas turi būti pagrįstas objektyviais 
duomenimis ir dokumentais

Duomenys, įrodantys aplinkybės poveikį konkrečiai sutarčiai
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Sutarties įgyvendinimą (objekto pabrangimą) gali 
veikti įvairios aplinkybės:

• Nepaprastoji padėtis

• Ekstremali situacija

• Kinijos veiksmai metalo rinkoje

• Karas Ukrainoje

• Sankcijos nedraugiškoms šalims

• kitos

Rinkos situacija

Aplinkybės egzistavimas

05
Svarbu!

Aplinkybė turi būti tokia, 
kurios atsiradimui nedarė 

įtakos sutarties šalių veiksmai 
ir su kuria būtų susidūręs bet 

kuris rinkos dalyvis

Sutarties įgyvendinimą gali veikti ne 
viena, o kelios aplinkybės
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Momentas, kad paaiškėjo aplinkybė 
Pokyčio momentas daro įtaką sutarties keitimo galimybėms

Pirkimas nepaskelbtas
Rengiamos pirkimo sąlygos

Pirkimas paskelbtas, 
pasiūlymai pateikti, 
nesudaryta sutartis
Atliekamas pasiūlymų 
vertinimas

Sutartis sudaryta ir 
įgyvendinama
Sutartis vykdoma pagal joje 
nustatytas sąlygas

Aplinkybės atsiradimas

Aplinkybės atsiradimas

Aplinkybės atsiradimas

Pirkimas paskelbtas, 
pasiūlymai nepateikti
Rengiamas pasiūlymas

Svarbu!
Atvejais, kai konkreti 

aplinkybė buvo žinoma 
iki skelbimo apie 

pirkimą ar sutarties 
sudarymo, viešojo 
pirkimo sutarties 

keitimai, sietini su tokia 
aplinkybe, būtų 

neteisėti pagal VPĮ 89 
str. nuostatas. 
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Pirkimas nepaskelbtas 
Aplinkybės žinomos

• Įvertinti savo galimybes sudaryti sutartį (pakankamos lėšos)

• Įvertinti rinkos situaciją bei rinkos galimybes įgyvendinti 
sutartį (rinkos analizė, rinkos konsultacijos)

• Nustatyti rizikas – kiek ir kokių rizikų turi prisiimti pati PO, o 
kokias rizikas gali prisiimti tiekėjai (patirtis, rinkos analizė, 
rinkos konsultacijos, statistinių duomenų analizė ir pan.)

• Nustatyti sutarties sąlygas, užtikrinančias sutarties šalių 
pusiausvyrą

PO veiksmai
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Pirkimas paskelbtas, pasiūlymai nepateikti 
Aplinkybės žinomos

• Įvertinti savo galimybes sudaryti sutartį

• Įvertinti pirkimo sąlygų ir sutarties projekto nuostatas, esant 
poreikiui – kreiptis į PO dėl jų tikslinimo/papildymo

• Rengti pasiūlymą, kuriame jau būtų įvertintos atsiradusios 
aplinkybės poveikis sutarties įgyvendinimui (įvertinant 
galimas rizikas ateityje)

Tiekėjo veiksmai
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Pirkimas paskelbtas, pateikti pasiūlymai, nesudaryta sutartis (I)
Aplinkybės tapo žinomos po skelbimo apie pirkimą

• Įvertinti savo galimybes 
sudaryti sutartį 

• Įvertinti tiekėjų galimybes 
sudaryti sutartį 

PO veiksmai

Ar nustatytos sutarties 
sąlygos, užtikrina abiejų
sutarties šalių pusiausvyrą, 
atsižvelgiant į pasikeitusias 
aplinkybes?

- Jei, sutarties sąlygos neužtikrina sutarties šalių 
pusiausvyros:

1. PO turėtų svarstyti nutraukti pirkimą 
2. Leisti tiekėjui, nepatiriant neigiamų pasekmių, pasitraukti

(atsiimti pasiūlymą) iš pirkimo - nesinaudoti pasiūlymo 
galiojimo užtikrinimu
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Pirkimas paskelbtas, pateikti pasiūlymai, nesudaryta sutartis (II)
Aplinkybės tapo žinomos po skelbimo apie pirkimą

Tiekėjo veiksmai

• Įvertinti savo galimybes sudaryti sutartį ir prisiimti rizikas 
dėl atsiradusios aplinkybės (ar pagal pateiktą pasiūlymą 
gali įgyvendinti sutartį, vertinant tai, kad aplinkybė 
rengiant pasiūlymą nebuvo žinoma)

• Nesudaryti sutarties, jei rizikų dėl atsiradusios aplinkybės 
prisiimti negali
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Sutartis sudaryta ir įgyvendinama
Aplinkybės tapo žinomos po sutarties sudarymo

Tiekėjo ir PO veiksmai

• Nustatyti, ar atsiradusi aplinkybė 
veikia sutarties įgyvendinimą ir 
jei taip – tai kokia apimtimi

Ne kiekviena sutartis yra veikiama 
visuotinai žinomomis nenumatytomis 

aplinkybėmis
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Kas ir kiek rizikos prisiima dėl kainos pokyčių?

05

Rizikos pasidalinimas

PO Tiekėjas

Rizika dalinasi 
abi sutarties 

šalys

PO tenkančios rizikos:

- Nenumatytų aplinkybių 
atsiradimas

- Neįprasti kainos pokyčiai

Tiekėjui tenkančios rizikos:

- Įprastas kainos pokytis: kainos
pakilimas, neviršijantis įprasto
kasmetinio kainų lygio kilimo,
nėra laikomas aplinkybe, kurios
nebuvo galima numatyti

- Aplinkybės, kurios yra žinomos
pasiūlymo teikimo ir/ar sutarties
sudarymo metu
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Aplinkybės 
egzistavimas ir 

atsiradimo momentas

- viešai prieinama 
informacija

- valdžios institucijų 
sprendimai

- viešai skelbiami statistiniai 
duomenys

Aplinkybės poveikis 
sutarčiai

Faktiniai pasiūlymo/sutarties duomenys:
(i) Išskirtas ir aiškiai įvardintas objektas, kurio kainą veikia 

nenumatyta aplinkybė – techninio projekto duomenys, 
lokalinės sąmatos, techninė specifikacija ir pan.

(ii) Komerciniai pasiūlymai, sudarytos sutartys, išrašytos sąskaitos 
ir kiti duomenys, pagrindžiantys pasiūlymo kainos 
apskaičiavimą (paskaičiuota kaina buvo pagrįsta)

Aplinkybės poveikis sutarties kainai:
(i) statistiniai duomenys (Statistikos departamentas, Londono 

metalų birža ir kt.); 
(ii) „Sistela“ duomenys, komerciniai pasiūlymai, sudarytos sutartys, 

išrašytos sąskaitos
(iii) Medžiagų tiekėjų, gamintojų, subrangovų raštai dėl pakeistos 

kainos, sutarties vykdymo sąlygų

Rizikos pasidalinimas

Rinkos situacija (kainų svyravimai) 
iki ir po sutarties sudarymo: 
(i) statistiniai duomenys 

(Statistikos departamentas, 
Londono metalų birža ir kt.); 

(ii) „Sistela“ duomenys, komerciniai 
pasiūlymai, sudarytos sutartys, 
išrašytos sąskaitos

(iii) Medžiagų tiekėjų, gamintojų, 
subrangovų raštai dėl pakeistos 
kainos, sutarties vykdymo 
sąlygų

Kokie duomenys/dokumentai reikalingi?

Duomenys, įrodantys aplinkybės poveikį konkrečiai sutarčiai
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Svarbu
Kiti aspektai

Keitimo inicijavimas
Tiekėjas ar PO turi inicijuoti 
sutarties keitimo procedūrą 
nedelsiant po to, kai paaiškėja 
nenumatytos, sutartį veikiančios, 
aplinkybės

Dalis kurioje atliekamas 
keitimas

Sutarties kaina perskaičiuojama tik 
neatliktiems 

darbams/paslaugoms/prekėms 

Gali būti keičiama
Kainos indeksavimo dažnumas, 

šaltinis, kuriuo vadovaujantis 
numatyta atlikti sutarties kainos 

peržiūrą, rodiklis (pvz. indekso 
reikšmė) ir kita

Keitimo apimtis
Sutarties kaina koreguojama, tiek, 
kiek tai būtina atstatyti sutarties 
šalių pusiausvyrą 
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Geroji praktika (I)

• Pirkimo objektas: darbai (inžinerinis statinys)

• Sutartis – fiksuotos kainos (veiklų sąrašas), sudaryta 2019.12.

• Sutartyje nėra numatyta kainos peržiūra

• Rangovas, ypač pakilus metalo kainoms, kreipėsi į PO su prašymu pakeisti sutarties 
kainą:

- nurodė, kad metalų kainos šuolį lėmė Kinijos veiksmai (viešai prieinama informacija)

- nurodė, kad dėl šios aplinkybės metalų kainos pradėjo kilti žymiai daugiau nei įprastai 2021.04/05, 
todėl pagrindė, kad aplinkybė tapo žinoma po sutarties sudarymo (pateikta vieša informacija, 
Statistikos departamento duomenys, Londono metalų biržos duomenys) 

- pagrindė, kad pasiūlymo teikimo metu jis kainas skaičiavo vertindamas įprastus kainos pokyčius 
(pateikė paskutinių 10 metų Statistikos departamento duomenis, Londono metalų biržos duomenis)

- pagrindė, kad nors sutarties sudarymo momentu metalo kainos buvo pakilusios (lyginant su 
pasiūlymo rengimo momentu), tačiau jos buvo pakilę tiek, kiek tai buvo įprastas kainos pokytis, 
todėl jis galėjo prisiimti rizikas dėl sutarties sudarymo (pateikė paskutinių 10 metų Statistikos 
departamento duomenis, Londono metalų biržos duomenis);



21

05

Geroji praktika (II)

- pagrindė, kad metalo gaminiai yra būtini sutarties įgyvendinimui ir sudaro 45 proc. bendros 
sutarties vertės (pateikė „išskleistą“ fiksuotą kainą – detaliai nurodė darbus ir medžiagas, kurios 
reikalingos sutarties įgyvendinimui (kurios buvo įvertintos teikiant pasiūlymą ir yra sutarties 
objektas) bei juos įkainojo)

- pagrindė, kad pasiūlyme nurodyta kaina pagrįsta (pasiūlyme skaičiuotas kainų vidurkis) (pateikė 
komercinius pasiūlymus, sudarytas sutartis (kituose objektuose), išrašytas sąskaitas, viešai 
prieinamą informaciją apie kainas)

• PO, gavusi ir įvertinusi tokį prašymą sutiko pakeisti sutarties kainą.

• Pakeitime numatyta, kad perskaičiuojama tik ta sutarties kainos dalis, kuri yra susijusi su metalais

• Sutarties dalies kainos perskaičiavimui taikyti statistikos departamento duomenys (Statybos 
sąnaudų elementų indeksai - metalo), taikant koeficientą apskaičiuotą  palyginant sutarties 
pasirašymo metu galiojusį metalų indeksą su pakeitimo metu galiojančiu indeksu.
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Blogoji praktika (I)

• Tiekėjas pateikia PO prašymą keisti sutartį. 

• Prašyme nurodo, kad dėl brangstančių žaliavų, rekordinės infliacijos ir tiekimo grandinių trukdžių, 
ypač padidėjo medžiagų, reikalingų sutarties įgyvendinimui, kainos, todėl prašo pakeisti sutarties 
kainą ją padidinant 30 proc.;

• Tiekėjas nepateikė jokių įrodymų.

Vertinimas: bendro pobūdžio frazės neleidžia įvertinti aplinkybės egzistavimo ir priežastinio ryšio su 
sutarties įgyvendinimu. Nesant duomenų – nėra galimybės įvertinti, ar gali būti keičiama sutarties 
kaina.
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Visų suinteresuotų pusių bendradarbiavimas

BENDRADARBIAVIMAS
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Raktas į sėkmę

Bendradarbiavimas

TIEKĖJAI

- Pateikti visus būtinus dokumentus ir 
įrodymus, reikalingus sutarties 
keitimui.

- Nepiktnaudžiauti susidariusia 
situacija. 

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS

- Bendradarbiauti su tiekėjais, atlikti 
reikiamus sutarčių keitimus.

- Dėti visas pastangas, kad būtų gautas 
papildomos lėšos sutarties 
įgyvendinimui

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

Teikti reikiamas konsultacijas, metodinę 
pagalbą

ĮGYVENDINANČIOJI INSTITUCIJA

Teikti reikiamas konsultacijas, vertinti
teikiamus dokumentus

Esant nesutarimui - padėti PO ir 
tiekėjui spręsti klausimus dėl 
galimybių keisti sutartis
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„Jei visi mes stengtumėmės 
palengvinti kitų kelius, mūsų pačių 
kojos žengtų sklandžiai ir tolygiai.“ 
Myrtle Reed
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