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Viešųjų pirkimų vertinimo metodika (toliau – Metodika) skirta Vietos veiklos grupėms (toliau – VVG) savikontrolės tikslais vertinant vykdomus viešuosius pirkimus.
Metodikoje vartojamos sąvokos nustatytos Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Įstatymas).

Įžanga
Siekiant sėkmingai ir sklandžiai įgyvendinti Europos
Sąjungos finansuojamus projektus, svarbu išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą bei kitus
viešuosius pirkimus reglamentuojančius poįstatyminius
teisės aktus. Daugeliui VVG, įgyvendinančių savo plėtros
strategijas, gavusių paramą VVG veiklai, įgūdžiams įgyti
ir aktyviai pritaikyti, neretai kyla klausimų, susijusių su
projektų vykdytojų atliktų viešųjų pirkimų procedūromis.
Siekiant išvengti pirkimo procedūrose pasitaikančių klaidų,
parengta metodika, kurioje nurodyti pagrindiniai viešųjų
pirkimų aspektai bei identifikuoti dažniausiai pasitaikantys
pažeidimai.
Pažeidimu laikomas teisės aktų nuostatų pažeidimas,
susijęs su projekto vykdytojo (partnerio) veiksmais ar
neveikimu, dėl kurio Europos Sąjungos ir (ar) valstybės
biudžetui padaroma žala, sumažinant ar iš viso prarandant
Širvintų rajono vietos veiklos grupė
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pajamas arba darant nepagrįstas išlaidas. Pažeidimas nustatomas, atlikus įtariamo pažeidimo tyrimą.
Informacija apie pažeidimus gaunama įvairiai: tikrinant mokėjimo prašymus, vertinant pirkimų tinkamumą,
patikrose vietoje, iš kitų institucijų atliktų audito pastebėjimų, žiniasklaidos priemonių ar kitų šaltinių. Gavus duomenų
apie įtariamą pažeidimą, atliekamas jo tyrimas. Įtariamo
pažeidimo tyrimo metu, siekiant įsitikinti pažeidimo buvimu ar atmesti įtarimus apie pažeidimą, atliekami įvairūs
veiksmai: tikrinami projekto dokumentai, vykdomos patikros
vietoje, esant poreikiui, prašoma kompetentingų institucijų
pateikti išvadas, prašoma projekto vykdytojo paaiškinimų,
vertinamos kitos aplinkybės. Pažeidimo tyrimo metu gali būti
stabdomas su tiriamu pažeidimu susijusių ar visų projekto lėšų
išmokėjimas projekto vykdytojams. Nustačius pažeidimą,
projekto vykdytojui gali būti sumažintas finansavimas, pareikalauta grąžinti gautą dalį ar visas išmokėtas projekto lėšas, ar net nutraukta paramos sutartis.
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Metodikos struktūra
VVG yra perkančiosios organizacijos, todėl įsigyti
prekes, paslaugas ar darbus gali tik atlikusios viešuosius
pirkimus. Įvertinus VVG turimą finansavimą, Metodikoje
pagrindinis dėmesys bus skiriamas supaprastintiems viešiesiems pirkimams, tarp jų – mažos vertės pirkimams.
Viešųjų pirkimų procesas sąlyginai išskiriamas į šiuos
etapus:
•
pirkimų organizavimas;
•
pirkimų planavimas;
•
pirkimo pradžia;
•
pirkimo vykdymas;
•
pirkimo pabaiga;
•
sutarties vykdymas.
Kiekviename etape bus išskirti pagrindiniai vertinimo aspektai ir nurodomos dažniausiai pasitaikančios
klaidos.
Metodikos prieduose pateikiamos lentelės, padėsiančios vertinti bendrą viešųjų pirkimų vykdymą Perkančiosios organizacijos (toliau – PO) bei konkretaus pirkimo
atlikimo atitikimą Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ)
reikalavimams.
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Viešųjų pirkimų organizavimas
I. Reglamentavimas
PO, tarp jų ir VVG prižiūrimi projektų vykdytojai,
pirkimus privalo vykdyti vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ). VPĮ, kaip
ir poįstatyminiai teisės aktai, nuolat tobulinamas, tikslinamas, todėl labai svarbu įsitikinti, kad pirkimas vykdomas,
vadovaujantis aktualiomis teisės aktų nuostatomis, t. y.
prieš vykdant kiekvieną pirkimą, turėtų būti peržiūrėtos
naujausios teisės aktų redakcijos, kad nebūtų vadovaujamasi negaliojančiomis nuostatomis.
VVG prižiūrimų projektų vykdytojai daugiausiai
vykdo viešuosius pirkimus, kurių vertės neviršija tarptautinio pirkimo vertės ribos, todėl jiems aktualiausios yra VPĮ
I, IV ir V skyrių nuostatos.
Atsižvelgiant į tai, svarbiausia įsitikinti, kad, vadovaudamasi VPĮ 85 straipsnio 2 dalimi, PO ne tik pasitvirtino
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles (toliau – Taisyklės),
bet ir jas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų patvirtinimo paskelbė VPĮ 86 straipsnio nustatyta tvarka Centrinėje
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS)
ir savo tinklalapyje, jei toks yra, taip pat sudarė kitas galimybes tiekėjams susipažinti su šiomis Taisyklėmis.
Parengtos Taisyklės turi atitikti VPĮ reikalavimus.
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Privalomos VPĮ nuostatos nurodytos VPĮ 85 straipsnio 1
dalyje. Pažymėtina, kad daugelis VPĮ nuostatų nėra privalomos, atliekant mažos vertės pirkimus, todėl juos reglamentuojant Taisyklėse ypatingai svarbu užtikrinti, kad bus
laikomasi VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų principų ir tikslo.
Vykdant supaprastintus viešuosius pirkimus, būtina
vadovautis PO Taisyklėmis, nes jose nustatytos supaprastintų viešųjų pirkimų tvarkos nesilaikymas prilyginamas
VPĮ 85 straipsnio 2 dalies pažeidimui. Svarbu užtikrinti,
kad Taisyklių nuostatos būtų koreguojamos, pasikeitus VPĮ
nuostatoms.
Dažniausios klaidos:
- PO nepasitvirtina Taisyklių. PO dažnai klaidina
nuostata, kad, vykdant supaprastintus pirkimus iki  
10 tūkst. litų, nebūtina rašytinė tiekėjų apklausa
bei sutartis. Todėl PO mano, kad nereikia rengti ir
Taisyklių. PO įvykdo pirkimą, nesivadovaudama viešajam pirkimui nustatytomis procedūromis, tai yra
PO pirkimą įvykdo kaip neperkančioji organizacija
(tai yra organizacija, kuriai vykdant pirkimą, nėra
privalomas VPĮ taikymas);
- Taisyklės prieštarauja VPĮ įtvirtintiems lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principams. PO, norinčioms
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parengti tinkamas Taisykles, rekomenduojama peržiūrėti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje kitų PO jau paskelbtas Taisykles ir atitinkamas
nuostatas perkelti į savo rengiamas, atsižvelgiant į
savo veiklos specifiką. Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT)
yra parengusi pavyzdines Taisykles;
- PO pasitvirtina Taisykles, tačiau jų nepaskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje
(CVP IS). Tai reikia padaryti ne vėliau kaip per tris
dienas nuo Taisyklių patvirtinimo. Tik paskelbus
Taisykles, galima vykdyti viešuosius pirkimus;
- pasikeitus VPĮ, PO neatnaujina savo Taisyklių, todėl
jos prieštarauja VPĮ nuostatoms.
II. Supaprastintus viešuosius pirkimus
atliekantys asmenys
PO turi paskirti supaprastintus viešuosius pirkimus
atliekančius asmenis. Mažos vertės pirkimus gali organizuoti
ir vienas asmuo – paskirtas pirkimo organizatorius (asmuo
privalo būti perkančiosios organizacijos darbuotojas, taip
pat ir dirbantis pagal savanoriško darbo sutartį). Vykdant
kitus supaprastintus pirkimus, pirkimui organizuoti turi
būti sudaryta Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija).
Bendruomenė gali įgalioti kitą PO vykdyti pirkimo procedūras iki pirkimo sutarties pasirašymo (VPĮ 14 str.).
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Komisija sudaroma perkančiosios organizacijos arba
jos įgaliotosios organizacijos vadovo įsakymu (potvarkiu) iš
ne mažiau kaip 3 fizinių asmenų. Šie asmenys gali būti ir ne
Komisiją sudarančios organizacijos darbuotojai. Komisijos
pirmininku skiriamas Komisiją sudariusios organizacijos
vadovas arba jo įgaliotas šios organizacijos ar bendru
pavaldumu susijusios organizacijos darbuotojas. Skiriant
Komisijos pirmininką ir narius, turi būti atsižvelgiama į jų
ekonomines, technines, teisines žinias ir VPĮ bei kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų išmanymą. Komisijos
veiklai privalomos VPĮ 16 straipsnio nuostatos.
Komisija dirba pagal ją sudariusios perkančiosios
organizacijos patvirtintą darbo reglamentą, yra jai atskaitinga ir vykdo tik raštiškas jos užduotis ir įpareigojimus.
Būtina užtikrinti, kad pirkimų organizatoriai, viešųjų
pirkimų komisijų nariai bei komisijos darbe pakviesti
dalyvauti ekspertai būtų nepriekaištingos reputacijos, o
prieš pradėdami darbą, pasirašytų Nešališkumo deklaraciją
ir Konfidencialumo pasižadėjimą (privalomų dokumentų
formų teisės aktai nenumato). Rekomenduojama, kad pirkimus vykdantys asmenys būtų supažindinti su „Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose mokomąja priemone“, patvirtinta VPT direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu
Nr. 1S-135.
Jei PO neturi galimybių tinkamai vykdyti pirkimų, ji
viešojo pirkimo procedūroms iki pirkimo sutarties sudarymo
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atlikti gali įgalioti kitą perkančiąją organizaciją (toliau –
įgaliotoji organizacija). Įgaliotajai organizacijai ji nustato
užduotis ir suteikia visus įgaliojimus toms užduotims
vykdyti. Taip pat PO prekes, paslaugas ir darbus gali pirkti
per Centrinę perkančiąją organizaciją (toliau – CPO) arba iš
jos, pavyzdžiui, naudodamasi viešosios įstaigos Centrinės
projektų valdymo agentūros, atliekančios CPO funkcijas,
elektroniniu katalogu CPO.lt™.
Dažniausios klaidos:
- skiriant Komisijos narius, neatsižvelgiama į jų žinias
ir pirkimus reglamentuojančių teisės aktų išmanymą,
kas sąlygoja klaidas, atliekant pirkimus;
- pirkimus atliekantys asmenys nepasirašo Nešališkumo
deklaracijų ir Konfidencialumo pasižadėjimų;
- skiriant Komisijos narius, neatsižvelgiama į jų reputaciją. Kartais Komisijos veikloje dalyvauja net
asmenys, kuriems paskirta ir galioja nuobauda (išskyrus įspėjimą) už viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimą
pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės
pažeidimų kodeksą;
- protokole nenurodomi Komisijos sprendimo motyvai,
nepateikiami paaiškinimai, nėra vardinio balsavimo,
protokolai nepasirašyti;
- neparengiamas Komisijos reglamentas, užduotys nepateikiamos raštu;
- priimant sprendimus, nebūna kvorumo.

VVG partnerystės stiprinimas, dalijantis metodine pagalba

12
Viešųjų pirkimų planavimas
Vienas svarbiausių viešųjų pirkimų vykdymo etapų –
pirkimų planavimas, nes, tik tinkamai atlikus šią procedūrą
(tinkamai numačius būsimus pirkimus, apskaičiavus pirkimo
vertę, parinkus teisingą pirkimo būdą), įmanoma įvykdyti
pirkimą, užtikrinant VPĮ nuostatų laikymąsi.
VPĮ 7 str. 1 d. nustatyta, kad PO <...> rengia ir tvirtina planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais
viešųjų pirkimų planus ir kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 15
dienos, o, šiuos planus patikslinusi, – nedelsdama Centrinėje
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo tinklalapyje,
jeigu toks yra, skelbia tais metais planuojamų vykdyti 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, taip pat iš
anksto skelbia didelės apimties ir svarbos pirkimų techninių specifikacijų projektus. Viešųjų pirkimų suvestinė ir
techninių specifikacijų projektai skelbiami ir dėl šių projektų
gautos pastabos ir pasiūlymai įvertinami Viešųjų pirkimų
tarnybos nustatyta tvarka. Jei bendruomenė PO statusą įgyja
vėliau nei einamųjų metų kovo 15 d., planuojamų vykdyti
einamaisiais biudžetiniais metais viešųjų pirkimų sąrašą bei
Taisykles pasiskelbia nedelsdama po statuso įgijimo.
Širvintų rajono vietos veiklos grupė
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Nuo 2012-01-01 įsigaliojo VPĮ pakeitimas, įpareigojantis PO skelbti visų pirkimų, išskyrus mažos vertės
pirkimus, techninių specifikacijų projektus.
Planuojant viešuosius pirkimus, reikia atsižvelgti ir
į paramos sutartyse numatytą pirkimų vykdymo grafiką.
Atsižvelgiant į tai, kad pirkimų plane būtina nurodyti pirkimo būdą, labai svarbu tinkamai apskaičiuoti pirkimo vertę. Numatomo pirkimo vertė yra perkančiosios
organizacijos numatomų sudaryti pirkimo sutarčių vertė,
skaičiuojama imant visą mokėtiną sumą be pridėtinės vertės
mokesčio, įskaitant visas sutarties pasirinkimo ir pratęsimo
galimybes.
Skaičiuojant pirkimo vertę, privalu vadovautis VPĮ
9 str. ir VPT parengta „Numatomo viešojo pirkimo vertės
skaičiavimo metodika“.
Perkančioji organizacija tinkamam prekių, paslaugų ar
darbų pirkimų verčių nustatymui turėtų kaupti informaciją
apie įvykdytus ir vykdomus pirkimus, jų metu sudarytas
pirkimo sutartis, pirkimo sutarčių sudarymo ir įvykdymo
terminus, faktines vertes, prekių ir paslaugų rinkos sąlygas
ir pan.
Svarbu užtikrinti, kad Pirkimo vertės nustatymo būdas
nebūtų pasirenkamas taip, kad būtų galima išvengti VPĮ
nuostatų dėl pirkimo būdų pasirinkimo ir pirkimo procedūrų
vykdymo, t.y. PO neturi teisės skaidyti pirkimo, jeigu taip
galėtų būti išvengta VPĮ nustatytos pirkimų tvarkos.
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Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad, skaičiuojant pirkimo vertę to paties tipo prekių pirkimo sutartimis, yra
sutartys, kurios sudarytos dėl tos pačios rūšies prekių. Tos
pačios rūšies prekėmis laikomos prekės, kurios priklauso
tai pačiai prekių grupei pagal Bendrojo viešųjų pirkimų
žodyno, patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m.
lapkričio 5 d. reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 „Dėl bendro
viešųjų pirkimų žodyno“ (OL 2002 L 340 p. 1) (Komisijos
2007 m. lapkričio 28 d. reglamento (EB) Nr. 213/2008, iš
dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 2195/2002 dėl Bendro viešųjų pirkimų žodyno,
redakcija (OL 2008 L 74 p. 1) (toliau – BVPŽ), skaitmeninio
kodo pirmus tris skaitmenis. Jeigu prekių grupei priklauso
skirtingo naudojimo prekės, perkančioji organizacija tos
pačios rūšies prekėmis gali laikyti prekes pagal jų naudojimo
sritį, nustatomą, atsižvelgiant į ne daugiau kaip pirmus penkis
BVPŽ skaitmeninio kodo skaitmenis (pavyzdžiui, tai pačiai
prekių grupei „Žemės ūkio augalai, prekinės daržininkystės
ir sodininkystės produktai“ (BVPŽ kodas – 03110000-5)
priklauso ir žemės riešutai (BVPŽ kodas – 03111200-4),
ir medvilnė (BVPŽ kodas –03115110-4). Šios prekės yra
skirtingo naudojimo, todėl pirkimo vertė žemės riešutams ir
medvilnei gali būti skaičiuojama atskirai.
To paties tipo paslaugų pirkimo sutartimis yra sutartys,
kurios sudarytos dėl tos pačios kategorijos paslaugų, ir (ar)
sutartys, kurių sudarymu yra arba gali būti suinteresuotas tas
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pats tiekėjas. Perkamų paslaugų kategorijos nurodytos VPĮ 2
priedėlyje.
Darbų pirkimo verte yra visų dėl to paties objekto
sudaromų darbų pirkimo sutarčių, nesvarbu per kokį laikotarpį
jos bus sudaromos (pavyzdžiui, darbai vykdomi etapais),
verčių suma. Nustatant darbų pirkimo vertę, įskaitomos ir
numatomo projektavimo bei kitų kartu perkamų paslaugų
(tuo atveju, kai kartu perkamas darbų atlikimas, projektavimo
bei kitos paslaugos) vertės ir darbams atlikti reikalingų
prekių, kurias rangovui pateikia perkančioji organizacija,
numatomos vertės. Prekių ar paslaugų, kurios yra nebūtinos
konkrečiai darbų pirkimo sutarčiai atlikti, vertės negalima
pridėti prie darbų pirkimo sutarties vertės, jei taip būtų
išvengta atitinkamos vertės prekių ar paslaugų pirkimui
taikomų Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų.
Pirkimo vertė skaičiuojama pagal didžiausius pirkimo
sutartyje(-se) numatytų įsigyti prekių, paslaugų ar darbų
kiekius, įskaitant ir numatomų papildomų pirkimų vertes.
Dažniausios klaidos:
- PO nepaskelbia pirkimų suvestinės;
- PO klaidingai įvertina tik konkretaus pirkimo vertę, neatsižvelgdama į tai, kad nuolat vykdomi pasikartojantys supaprastinti pirkimai, ypač kai sudarytos
sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 tūkst. litų be PVM;
- PO dirbtinai suskaido pirkimus (pvz., parinkdama skirtingus BVPŽ kodus), siekdama išvengti VPĮ nuostatų
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-

-

-

dėl pirkimo būdų pasirinkimo ir pirkimo procedūrų
vykdymo;
neįvertinama, kad, jei pirkimai skirstomi į dalis ir
kiekvienai jų numatoma sudaryti atskirą sutartį, norint pasinaudoti mažos vertės pirkimams taikoma paprastesne procedūra, bendra tokių sutarčių vertė turi
būti ne didesnė kaip 10 procentų prekių ar paslaugų
supaprastintų pirkimų to paties tipo sutarčių vertės
ir, kartu sudėjus, neviršyti 100 tūkst. litų be PVM, o
perkant darbus – ne didesnė kaip 1,5 procento to paties
objekto supaprastinto pirkimo vertės ir mažesnė kaip
500 tūkst. litų be PVM;
PO neįvertina papildomų kiekių, planuojamų įsigyti
pagal sudaromą sutartį;
skaičiuojant vertes, neatsižvelgiama į rinkos kainas;
PO nevykdo VPĮ 151 straipsnio reikalavimo užtikrinti,
kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai, atliekami CVP IS priemonėmis (kai elektroninėmis priemonėmis pateikiami pirkimo dokumentai ir priimami
tiekėjų pasiūlymai), kiekvienais kalendoriniais metais
sudarytų ne mažiau kaip 50 procentų PO viešųjų
pirkimų bendrosios vertės;
PO nevykdo VPĮ 91 straipsnio 1 dalies reikalavimo,
kad, atlikdama supaprastintus pirkimus, ne mažiau
kaip 5 procentus visų supaprastintų pirkimų vertės
pirkimų privalo atlikti iš neįgaliųjų socialinių įmonių,
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socialinių įmonių, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip
50 procentų nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto
laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos
bausmes, arba įmonių, kurių dalyviai yra sveikatos
priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų,
pagamintoms prekėms, teikiamoms paslaugoms ar atliekamiems darbams pirkti arba atlikti pagal remiamų
asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo
programas, išskyrus atvejus, kai perkančiajai organizacijai reikiamų prekių šios įstaigos ir įmonės negamina, paslaugų neteikia ar darbų neatlieka.
Siekiant išvengti minėtų klaidų ir palengvinti planavimo
procedūrą ateityje, rekomenduojama, kad kiekvieną atliktą
pirkimą Komisija arba pirkimų organizatorius registruotų
pirkimų žurnale (toliau – Žurnalas). Žurnale turėtų būti šie
rekvizitai: pirkimo pavadinimas, prekių, paslaugų ar darbų
kodai pagal BVPŽ, pirkimo sutarties arba sąskaitos faktūros
numeris ir sudarymo data bei pirkimo sutarties trukmė
(pildoma, kai sudaryta pirkimo sutartis), tiekėjo pavadinimas,
VPĮ ir (ar) PO Taisyklių straipsnis, dalis, punktas, kuriuo
vadovaujantis pasirinktas pirkimo būdas, informacija, ar
pirkimas atliktas pagal VPĮ 91 straipsnio reikalavimus, ir, jei
reikia, kita su pirkimu susijusi informacija.
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Pirkimo pradžia
VPĮ 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimas
prasideda, kai VPT gauna PO pateiktą skelbimą apie pirkimą;
kai pirkimas atliekamas neskelbiamų derybų būdu, pateikus
kandidatui (kandidatams) kvietimą dalyvauti derybose; atliekant VPĮ IV skyriuje reglamentuojamą pirkimą, apie kurį
neskelbiama, kai perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėją
(tiekėjus), prašydama pateikti pasiūlymą (pasiūlymus).
Tačiau faktiškai pirkimas prasideda anksčiau – kai
perkančioji organizacija nustato savo poreikius, parenka
pirkimo būdą ir parengia pirkimo dokumentus.
Prieš vykdant pirkimą, būtina gerai apsvarstyti
pirkimo sąlygas (pirkimo objektą, techninę specifikaciją,
kvalifikacinius reikalavimus ir t. t.) ir susiplanuoti būsimą
procedūrą.
Skelbimas apie supaprastintą pirkimą turi būti paskelbtas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ bei
Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Skelbimą apie mažos vertės pirkimą pakanka paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, t. y. nereikia
skelbti „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.
Vadovaujantis VPĮ 92 str. 3 d. 4 p., apie atliekamus
mažos vertės pirkimus galima neskelbti PO numatytais
atvejais. VPT yra išaiškinusi, kad visai neskelbti apie mažos
vertės pirkimus negalima, todėl Taisyklėse PO privalo
Širvintų rajono vietos veiklos grupė
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numatyti, kuriais atvejais privalu skelbti apie mažos vertės
pirkimus, ir negali numatyti, kad PO apie mažos vertės
pirkimus neskelbtų visais atvejais.
Pasitaiko atvejų, kai PO netinkamai pasirenka pirkimo būdą. VPĮ imperatyviai numato pirkimo būdo pasirinkimo galimybes (išskyrus tarptautinį atvirą ar ribotą konkursą, kuris gali būti pasirenkamas visais atvejais). Pavyzdžiui,
tik esant VPĮ nustatytoms sąlygoms, PO turi teisę vykdyti
pirkimą apie jį neskelbiant, taip pat vykdyti pirkimą iš
tiekėjo, su kuriuo sudaryta pradinė pirkimo sutartis arba
vykdyti mažos vertės pirkimą. Pasirinkus netinkamą pirkimo būdą, apribojama galimybė kitiems tiekėjams dalyvauti
pirkime. Svarbu atkreipti dėmesį, kad supaprastinto pirkimo būdas turi būti argumentuotas ir pagrįstas VPĮ numatytomis aplinkybėmis, ypač nusprendus neskelbti apie pirkimą. Pvz., aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba,
jokiu būdu negali priklausyti nuo PO. Pareiga pagrįsti tokių
aplinkybių egzistavimą tenka PO, t.y. PO, prieš vykdydama
pirkimą, turi rasti pagrįstų motyvų, kodėl būtent toks pirkimo būdas ar forma yra pasirenkamas.
Dažniausios klaidos:
- PO nusprendžia neskelbti apie pirkimą, nors nėra
VPĮ 92 straipsnyje nurodytų aplinkybių;
- PO įsitikinimu, prekes pateikti, paslaugas suteikti ar
darbus atlikti gali vienintelis rinkoje egzistuojantis
tiekėjas, tačiau nepateikiami argumentai, įrodymai.

VVG partnerystės stiprinimas, dalijantis metodine pagalba

20

-

-

-

-

NMA patikrinus tokio pirkimo dokumentus ir paaiškėjus, kad rinkoje yra daugiau tiekėjų, galinčių dalyvauti pirkime, toks pirkimas gali būti pripažintas
įvykdytu netinkamai;
PO apklausia Taisyklėse numatytą tiekėjų skaičių,
tačiau dalis jų neužsiima veikla, galinčia patenkinti
PO poreikius: neteikia prekių ar paslaugų, neatlieka
darbų;
PO nurodytos aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, priklauso nuo PO;
PO, prieš pradėdama pirkimą, neįsitikina, kad vertė
apskaičiuota teisingai, todėl pasirenka netinkamą pirkimo būdą. Pvz., metų pradžioje suplanuota, kad
bus vykdomas mažos vertės kompiuterinės technikos
pirkimas, bet metų eigoje buvo gautas papildomas
finansavimas, kurį įvertinus, pirkimo vertė viršijo 100
tūkst. Lt (be PVM);
pirkimas suskirstytas į dalis, kurių kiekvienai bus
sudaryta sutartis, tačiau PO nenumatė kiekvienai daliai skirtos lėšų sumos;
vertinant pirkimo vertes, atsižvelgiama tik į paramos
sutartyje numatytą finansavimą. Pažymėtina, kad perkančioji organizacija visus pirkimus turi atlikti vadovaudamasi VPĮ, nepriklausomai nuo finansavimo
šaltinio, išskyrus VPĮ 10 str. išvardintus atvejus.
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Tiek skelbime, tiek kituose pirkimo dokumentuose turi būti aiškiai išdėstyta, kokį objektą įsigyti organizuojamas
pirkimas. Atkreiptinas dėmesys, kad, 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
yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.
PO, atlikdama mažos vertės pirkimus, gali nesivadovauti
VPĮ 25 straipsnyje nustatytais reikalavimais, tačiau bet
kuriuo atveju ji turi užtikrinti VPĮ 3 straipsnyje nurodytų
principų laikymąsi.
Dažniausios klaidos:
- PO nustato diskriminuojančius techninius reikalavimus perkamai įrangai ar produktui, sudaro palankesnes sąlygas vienam konkrečiam gamintojui arba produktui. Tokiu atveju kiti gamintojai arba produktai
neturi galimybės konkuruoti pirkime.
Dažniausiai pasitaikantys atvejai:
a) PO, vykdydama darbų pirkimą, pirkimo dokumentuose (dažniausiai kiekių žiniaraščiuose,
ypač jei jie sudaryti naudojant sąmatų skaičiavimo programas, pvz. SISTELA) nurodo kon-
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krečius produktus/gamintoją (tai yra nurodo
konkrečius prekės ženklus, technologijas ar
pan.), kuriuos turi pateikti dalyvis (pavyzdžiui,
„Paroc“ akmens vata). Rekomenduojame techninio projekto parengimo paslaugų pirkimo
dokumentuose bei pirkimo sutarties sąlygose
nustatyti paslaugų teikėjui (projektuotojui)
prievolę techniniame projekte nenurodyti prekių
ženklų (ar kitų nuorodų į konkretų produktą/
gamintoją). Rengiant darbų pirkimo dokumentus, rekomenduojame PO peržiūrėti prie pirkimo dokumentų pridedamus priedus (techninį
projektą, darbų kiekių žiniaraščius, specifikacijas, brėžinius, kt.) ir eliminuoti prekių ženklus
(ar kitas nuorodas į konkretų produktą/gamintoją);
b) perkant įrangą, techninės specifikacijos nurašomos nuo konkretaus įrenginio specifikacijų;
specifikacijos pritaikomos konkretaus gamintojo
naudojamai technologijai. Nustačius tokius reikalavimus, kiti produktai ar įranga neatitinka
PO nustatytų techninių reikalavimų ir neturi
galimybės konkuruoti pirkime;
c) perkant kompiuterinę įrangą, taktų dažnis nurodomas hercais. Tam tikrais atvejais toks nurodymas gali sudaryti palankesnes sąlygas konkrečiam gamintojui;
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- PO, prieš pradėdama pirkimą, neišsiaiškina visų
aplinkybių, susijusių su pirkimo objektu, dėl to tenka
nutraukti pirkimo procedūras, nes parengti pirkimo
dokumentai neužtikrina, kad bus įsigytos reikalingos
prekės, paslaugos ar darbai. Pvz., neišsiaiškinamos
prekių pristatymo galimybės ir sąlygos, realūs darbų
atlikimo terminai, neatsižvelgiama į paramos skyrimą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir pan.;
- pirkimo dokumentuose nenurodomą, kokią informaciją turi pateikti tiekėjas, kad PO galėtų įsitikinti, kad
jai bus pasiūlyta prekė, paslauga ar darbai, visiškai
atitinkantys keliamus reikalavimus.
PO, skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo
dokumentuose nustatydama minimalius kvalifikacinius
reikalavimus tiekėjams, negali dirbtinai apriboti konkurencijos.
Nustatyti reikalavimai turi būti pagrįsti ir proporcingi
pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs (VPĮ 32 str. 2 d.). VPT yra
išreiškusi poziciją, kad tam tikras kvalifikacijos reikalavimas
galėtų būti numatytas, jeigu šis reikalavimas yra tiesiogiai
susijęs su pirkimo objektu bei būtinas tinkamiems darbams
įgyti ir rinkoje yra pakankamas tiekėjų, kurie atitinka visus
perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus, skaičius.
Reikalavimas, netenkinantis minėtų sąlygų, laikytinas
ribojančiu konkurenciją, pertekliniu bei pažeidžiančiu VPĮ
3 str. 1 d. įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo,
proporcingumo ir skaidrumo principus.
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Į pirkimo dokumentus įtraukus perteklinius kvalifikacinius reikalavimus, gali būti konstatuotas VPĮ 32 straipsnio pažeidimas, todėl, rengiant kvalifikacijos reikalavimus,
reikėtų atsižvelgti į VPT parengtas „Tiekėjų kvalifikacijos
vertinimo metodines rekomendacijas“, aktuali redakcija
skelbiama VPT svetainėje www.vpt.lt.
Dažniausios klaidos:
- PO numato nepagrįstai aukštus kvalifikacinius reikalavimus, kuriuos privalo atitikti pirkimo dalyviai.
Aukštesni nei numato VPT reikalavimai gali būti
nustatomi išimties tvarka, kuomet perkami ypatingos
svarbos objektai, sudėtingi darbai, paslaugos;
- VPĮ 33 str. 1 d. reikalavimo neįtraukimas į pirkimo
dokumentų kvalifikacinius reikalavimus. Dažnai šis
pažeidimas pasitaiko vykdant supaprastintus pirkimus,
kai PO savo pasitvirtintose Taisyklėse nenumato reikalavimo tikrinti, ar tiekėjas neturi neišnykusio ar
nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, numatytas VPĮ 33 str. 1 d. Atkreiptinas dėmesys, kad
Viešųjų pirkimų tarnyba yra išaiškinusi, jog „tais
atvejais, kai vykdant mažos vertės pirkimą tikrinama
tiekėjų kvalifikacija, perkančioji organizacija privalo
patikrinti, ar tiekėjas neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, numatytas VPĮ
33 str. 1 d.“ Ši nuostata turi būti įtraukta į kvalifikacinius reikalavimus, o, jos neįtraukus, bus pažeisti VPĮ
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87 str. 1 d. reikalavimai. Taigi, jeigu PO pagal savo
Taisykles tikrina tiekėjų kvalifikaciją, t.y., jei nustatomas bent vienas privalomas kvalifikacinis reikalavimas, tai ji tokiais atvejais privalo patikrinti, ar nėra
VPĮ 33 str. 1 d. nustatytų aplinkybių. Visi kiti kvalifikacijos reikalavimai gali būti pasirenkami laisvai;
- nepagrįstai ribojamas subrangos mastas;
- nevertinama kvalifikacija, kas sąlygoja tai, jog laimėjęs tiekėjas nėra pajėgus tinkamai įvykdyti sutartį.
Rengiant pirkimo dokumentus, kartais nustatomas
nepagrįstai trumpas pasiūlymų pateikimo laikotarpis, t. y.
laikotarpis nepakankamas tinkamam pasiūlymų, atitinkančių
PO poreikius, parengimui. VPĮ reglamentuoja, kad PO,
skelbdama apie supaprastintą pirkimą, privalo nustatyti
pakankamą paraiškų ar pasiūlymų pateikimo terminą, kuris
negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo apie
pirkimą paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje dienos. Kiekvienu konkrečiu atveju PO turi
įvertinti, kokius reikalavimus pasiūlymų pateikimui ji nustato, kiek laiko tiekėjams reikėtų, kad jie galėtų parengti
tinkamus pasiūlymus ir atitinkamai nustatyti pasiūlymų
pateikimo terminus.
Taip pat PO nereikėtų pamirši, jog, ruošiant viešųjų
pirkimų dokumentus, juose rekomenduotina numatyti ir
būsimos pirkimo sutarties tam tikrų nuostatų keitimo dėl

VVG partnerystės stiprinimas, dalijantis metodine pagalba

26
pasikeitusių aplinkybių galimybes.
Rengiant pirkimo dokumentus, taip pat būtina apsispręsti, kokiu kriterijumi remdamasi PO vertins pasiūlymus:
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.
Apsisprendžiant dėl pasiūlymų vertinimo tvarkos,
reikėtų atsižvelgti į VPT parengtas „Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo rekomendacijas“.
Dažniausios klaidos:
- pasirenkami kriterijai, kurie neįtakoja naudingesnio
pasiūlymo;
- kainai nustatomas nepagrįstai mažas lyginamasis
svoris;
- ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijus
pasirenkamas, siekiant įtakoti pirkimo rezultatą;
- nenustatoma aiški ir skaidri parametrų vertinimo
tvarka;
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- siekiant supaprastinti pirkimo procedūrą, pasirenkamas mažiausios kainos kriterijus, nors labiau tiktų
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijus.
Esant įtarimams apie galimai nusikalstamą veiką
(pavyzdžiui, įtariama, kad PO pirkimą vykdė neskaidriai,
pirkimo sąlygas nustatydama konkrečiam PO pasirinktam
tiekėjui, su kuriuo ir pasirašoma pirkimo sutartis; be to,
paprastai tokios sutarties kaina būna pernelyg didelė, arba
atitinka projekto biudžete numatytą sumą), visa su pirkimu
susijusi medžiaga gali būti perduota Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnybai.
Viešojo pirkimo vykdymas
Bene daugiausia klaidų perkančioji organizacija daro
vykdydama pačią prekių, paslaugų arba darbų pirkimo
procedūrą.
Labai svarbu laikytis VPĮ nustatytos pasiūlymų
vertinimo procedūros eiliškumo. Kvalifikacija – tai pirmasis
kriterijus, į kurį turi būti atkreiptas dėmesys, pradėjus
vertinti tiekėjų pasiūlymus. Jei viešųjų pirkimų komisijai
kyla abejonių dėl tiekėjo kvalifikacijos, privalu prašyti ją
patikslinančios informacijos, paaiškinti netikslumus arba
papildyti neišsamius duomenis. Kai tai išsiaiškinama,
vertinami patys tiekėjų pasiūlymai, atmetus tuos, kurie
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neatitiko kvalifikacinių reikalavimų. Vertinant tiekėjų pasiūlymus, neretai nepakankamai įsigilinama, ar jie atitinka
techninę perkamų paslaugų ar darbų specifikaciją.
PO dažnai, atlikdamos pirkimo procedūras, neatsižvelgia į pirkimo dokumentų nuostatas, Taisyklių reikalavimus, t.y. vadovaujasi ne tuo, kas parašyta ir pateikta
potencialiems tiekėjams, o stengiamasi pasukti lengviausiu
keliu, kad kuo greičiau pasibaigtų pirkimas. Tuo tarpu VPĮ
39 straipsnio 7 dalyje imperatyviai nustatyta, kad PO, norėdama priimti sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, turi pagal
pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir
tvarką nedelsdama įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus.
Vykdydama pirkimus, PO privalo siekti VPĮ 3 str.
2 d. nustatyto viešojo pirkimo tikslo – vadovaujantis VPĮ
reikalavimais, sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti PO reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai
naudojant tam skirtas lėšas. Todėl labai svarbu įvertinti, ar
siūlomos kainos nėra per didelės. Vertinant siūlomų kainų
priimtinumą, rekomenduotina vadovautis ne tik paramos sutartyje numatyta suma bet ir Žemės ūkio ministro 2007 m.
liepos 11 d. įsakymu patvirtintos Didžiausiųjų įkainių tinkamoms finansuoti išlaidoms pagal Lietuvos kaimo plėtros
2007–2013 metų programos priemones nustatymo metodikos aktualia redakcija.
Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis
VPĮ 40 straipsniu, PO nustačiusi, kad dalyvio pateiktame
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pasiūlyme nurodyta neįprastai maža pasiūlymo kaina, visais atvejais, išskyrus mažos vertės pirkimus, privalo kreiptis į dalyvį su prašymu ją pagrįsti, o, dalyviui šio reikalavimo neįvykdžius, – perkančioji organizacija privalo pasiūlymą atmesti.
Keičiantis VPĮ nuostatoms, būtina į jas atsižvelgti
ir atitinkamai vykdyti procedūras: pvz. nuo 2011-08-21
įsigaliojusioje VPĮ redakcijoje buvo sugrįžta prie senos
tvarkos, kad mažos vertės pirkimus vykdančiai organizacijai
neprivaloma prašyti tiekėjų pagrįsti neįprastai mažą kainą,
tuo tarpu 2011-01-06 iki 2011-08-21, vadovaujantis VPĮ 40
straipsniu, PO nustačiusi, kad dalyvio pateiktame pasiūlyme
nurodyta neįprastai maža kaina, visais atvejais privalėjo
kreiptis į dalyvį su prašymu ją pagrįsti, o, dalyviui šio
reikalavimo neįvykdžius, – pasiūlymą atmesti.
Kai susiduria kelių skirtingų įmonių finansiniai interesai, kartais pasitaiko įvairių pretenzijų ir ginčų. Perkančioji organizacija, gavusi rašytinę tiekėjo pretenziją, privalo
sustabdyti pirkimo procedūras, kol bus išnagrinėta pretenzija
ir dėl jos bus priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija
privalo išnagrinėti gautą pretenziją ir priimti motyvuotą
sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos
gavimo dienos. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo pretenziją pateikęs tiekėjas, suinteresuoti kandidatai ir suinteresuoti dalyviai turi būti raštu informuojami apie priimtą sprendimą. Svarbu atkreipti dėmesį, jog
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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. Pažymėtina, kad perkančioji organizacija
nagrinėja tik iki pirkimo sutarties sudarymo dienos gautas
pretenzijas.
Dažniausios klaidos:
- gavus pirkimo dokumentus ne visai atitinkantį pasiūlymą, nusprendžiama jo neatmesti ir pripažinti
tinkamu;
- PO nepagrįstai atmeta dalyvio pasiūlymą. Pvz.,
dalyvio pasiūlymas atmetamas dėl formalių trūkumų; PO nepatikslina dalyvio kvalifikacinių duomenų
(tokią pareigą numato VPĮ) ir dalyvio pasiūlymą
atmeta; PO atmeta dalyvio pasiūlymą, motyvuodama,
kad tam tikros pasiūlymo dalys yra nepakoreguotos
pagal PO atliktą patikslinimą, kuris atliktas pažeidžiant savo pačios pirkimo sąlygose nustatytą tvarką;
- nesigilinama, ar siūlomas objektas atitinka pirkimo
dokumentuose nustatytus reikalavimus;
- nevertinama, ar dalyvių pasiūlytos kainos yra priimtinos PO, t. y. ar pasiūlytos kainos nėra per didelės;
- perkančioji organizacija, vykdydama supaprastintą
pirkimą (išskyrus mažos vertės), neprašo tiekėjo pagrįsti neįprastai mažą kainą;
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- pretenzijos neišnagrinėjamos VPĮ nustatyta tvarka ir
terminais;
- nagrinėjant pretenziją, nestabdomos pirkimo procedūros ir neinformuojama apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą;
- nesilaikoma pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino, nors nėra VPĮ 18 straipsnio 9 dalyje nustatytų
aplinkybių.
Pirkimo pabaiga
VPĮ 7 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad pirkimas
(ar atskiros dalies pirkimas) pasibaigia, kai sudaroma
pirkimo sutartis; atmetamos visos paraiškos ar pasiūlymai;
nutraukiamos pirkimo procedūros; per nustatytą terminą
nepateikiama nė viena paraiška ar pasiūlymas; pasibaigia
pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma
dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų; visi tiekėjai
atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį.
Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2012-01-01 įsigaliojusioje VPĮ redakcijoje numatyta, kad PO, tik gavusi VPT
sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo
turės teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado
aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. VPT sutikimas
nebus reikalingas tik nutraukiant mažos vertės pirkimo
procedūras.
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Viešųjų pirkimų tarnybai teikiamos ataskaitos įvardytos VPĮ 19 straipsnyje. Atsižvelgiant į pirkimo būdą ir
vertę, tai gali būti pirkimo procedūrų ataskaita (teikiama per
5 darbo dienas), pirkimų ataskaita (teikiama per 30 dienų,
pasibaigus kalendoriniams metams), taip pat įvykdytos
ar nutrauktos sutarties ataskaita (teikiama per 14 dienų,
įvykdžius/nutraukus sutartį). PO privalo pateikti visų per
kalendorinius metus atliktų mažos vertės pirkimų ataskaitą
(At-6 forma). Šioje ataskaitoje perkančioji organizacija taip
pat privalo pateikti duomenis apie visus per kalendorinius
metus atliktus pirkimus pagal VPĮ 91 straipsnio reikalavimus.
Ataskaitos pateikiamos per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams. Kitos ataskaitos teikiamos,
jei atliekami supaprastinti ar tarptautinės vertės pirkimai.
PO turi saugoti ir archyvuoti visus vykdant pirkimą
parengtus ir iš tiekėjų gautus dokumentus, taip pat dokumentus, pagrindžiančius priimtų sprendimų atitiktį VPĮ
reikalavimams.
Dažniausios klaidos:
- PO, pasirašydama pirkimo sutartį su laimėtoju, pakeičia pirkimo dokumentuose ir/ar pasiūlyme nustatytas
sąlygas. Atkreiptinas dėmesys, kad VPĮ imperatyviai
numato, kad pirkimo sutartis pasirašoma tik tokiomis
sąlygomis, kokios buvo numatytos vykdant pirkimą.
Šita nuostata nėra privaloma mažos vertės pirkimų
atveju, tačiau, jos neužtikrinant, gali būti nustatyti VPĮ
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-

-

-

-

3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principų pažeidimai;
PO pasirašo pirkimo sutartį su laimėtoju, kurio
pasiūlymas turėjo būti atmestas. Pvz., nekruopščiai
atliktas tiekėjų kvalifikacijos vertinimas;
sudaroma viena sutartis dėl kelių pirkimo objektų dalių,
todėl kyla problemų, vykdant sutartis;
sutartis sudaroma ilgesniam nei trejų metų laikotarpiui,
nors nėra Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime
„Dėl viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių, sudaromų
ilgiau nei 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir
atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys,
aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2006, Nr. 51-1892; 2009,
Nr. 153-6921) nurodytų aplinkybių;
Gana dažnai pamirštama, kad, jeigu išlaidos grindžiamos paslaugų, darbų ar prekių tiekėjo pateiktu
komerciniu pasiūlymu, jis būtinai turi būti pasirašytas pasiūlymą teikiančio asmens. Net ir internete rasti palankūs komerciniai pasiūlymai turėtų būti patvirtinti įmonės direktoriaus ar, pvz., pardavimo vadybininko parašu;
PO nepateikia VPĮ numatytų ataskaitų VPT nustatyta tvarka.
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Pirkimo sutarties vykdymas
Perkančioji organizacija turi įsidėmėti, jog negali
būti keičiamas pirkimo sutarties turinys ir pirkimo sutarties
sąlygos, jei tai iš anksto nebuvo aptarta viešojo pirkimo
konkurso sąlygose bei sutarties projekte. Pirkimo sutarties
sąlygos paprastai keičiamos, norint keisti prekių ar paslaugų
kainas bei apimtis, nustatant naują sutarties įvykdymo terminą
arba keičiantis prievolių užtikrinimo būdui bei dydžiui. VPĮ
18 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta nuostata, kad pirkimo sutarties
sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos,
išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus,
nebūtų pažeisti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio
pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principai bei tikslai
ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra
gautas VPT sutikimas. Dar kartą svarbu atkreipti dėmesį, jog
VPT sutikimo dėl sutarties sąlygų keitimo nereikalaujama,
kai, atlikus supaprastintą pirkimą, sudarytos sutarties vertė
yra mažesnė kaip 10 000 Lt be PVM. Tačiau ir šiuo atveju
pakeitimai turi būti pagrįsti, motyvuoti ir užtikrinantys
principų laikymąsi.
Rekomenduojama paskirti už sutarties vykdymo
kontrolę atsakingą asmenį, kuris prižiūrėtų, kad tiekėjas laiku
ir kokybiškai įvykdytų prisiimtus įsipareigojimus.
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Dažniausios klaidos:
- rangos sutarties įgyvendinimo metu atliekami papildomi darbai, kurie nebuvo numatyti sutartyje, atsisakoma dalies sutartyje numatytų darbų, vieni darbai
keičiami kitais (tais atvejais, kai keitimų galimybė
sutartyje nenumatyta). Atkreiptinas dėmesys, kad VPĮ
imperatyviai numato, kad sutarties sąlygos jos įgyvendinimo metu negali būti keičiamos. Tai reiškia, kad
PO neturi galimybės atsisakyti dalies pirkimo objekto,
jį keisti arba vykdyti kitus, sutartyje nenumatytus
darbus. Jei rangos sutarčiai užbaigti yra būtini tam
tikri papildomi darbai, jie turi būti perkami VPĮ
nustatyta tvarka (vykdant naują pirkimą bei jį tinkamai dokumentuojant). Jei yra būtinas tam tikrų darbų
keitimas, VPĮ numato galimybę juos keisti, tačiau tokiu atveju yra būtinas Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau
– VPT) sutikimas. Analogiškos nuostatos taikomos ir
perkant paslaugas ar prekes. Atkreipiame dėmesį, kad
Europos Komisijos metodiniame dokumente aukščiau
nurodytais atvejais numatytos griežtos finansinės
korekcijos (neretai viršijančios atsisakytos pirkimo
objekto dalies vertę);
- pirkimo sutarties įgyvendinimo metu tiekėjas nesilaiko joje nustatytų terminų (pavyzdžiui, paslaugos
teikėjas nesavalaikiai suteikia paslaugas, rangovas
nesavalaikiai atlieka darbus). Terminų nesilaikymas
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gali būti pripažįstamas sutarties sąlygų keitimu, jei
PO nepateikia duomenų, įrodančių, kad terminų nesilaikymas yra tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo pasekmė, ir kad, tiekėjui laiku nevykdant įsipareigojimų, PO ėmėsi teisėtų interesų gynimo veiksmų (reikalavo įvykdyti prievolę, sumokėti delspinigius
ir kt.);
- pasitaiko, kad pirkimo sutartis pratęsiama, nors dokumentuose tokia galimybė nenurodyta. Kartais pasirašomas pirkimo sutarties priedas dėl papildomo
prekių, paslaugų ar darbų skaičiaus. Tai neleidžiama,
dėl papildomų prekių, paslaugų ar darbų reikėtų vykdyti naują atskirą pirkimą;
- pirkimo sutartis keičiama, negavus VPT sutikimo, nors
sutarties vertė didesnė kaip 10 000 Lt be PVM;
- pasirašomi priėmimo-perdavimo aktai, nors pasiūlytos prekės, paslaugos ar darbai neatitinka sutartyje nurodytų reikalavimų.
Gana dažni atvejai, kuomet projektų vykdytojai su mokėjimo prašymais pateikia projekto išlaidas ir veiklas pagrindžiančius dokumentus, kurie nėra nuoseklūs. Pasitaiko
atvejų, kai projekto vykdytojas, deklaruodamas projekto išlaidas, jas pagrindžia vienas kitam prieštaraujančiais dokumentais. Todėl labai svarbu tinkamai dokumentuoti atliktus
viešuosius pirkimus, apgalvotai rengti pirkimo dokumentus,
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atidžiai vertinti gautus pasiūlymus bei užtikrinti, kad sutartyse numatytos sumos atitiktų nurodytas sąskaitose faktūrose, o pateiktas sutarties objektas atitiktų jam keltus reikalavimus.
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Viešųjų pirkimų vertinimo metodikos 1 priedas
Perkančiosios organizacijos pirkimų veiklos tikrinimo lentelė
PO pavadinimas
Eil.
Tikrinimas aspektas
Nr.
1.
Ar sudarytas ir paskelbtas viešųjų
pirkimų planas (VPĮ 7 str.)?
2.
Ar yra paskirtas atsakingas už

Taip /
Pastabos
Ne

viešuosius pirkimus asmuo?

3.

4.

Ar pirkimų vertės skaičiuojamos
pagal Numatomo viešojo pirkimo
vertės skaičiavimo metodiką
(VPĮ 9 str., VPT direktoriaus
įsakymas)?

Priešingu būdu
nebus galima
nustatyti pirkimo
būdo.

Ar patvirtintos supaprastintų
pirkimų Taisyklės
(VPĮ 85 str. 2 d.)?

5.

Ar paskelbtos supaprastintų
pirkimų Taisyklės
(VPĮ 85 str. 2 d.)?

6.

Ar supaprastinti pirkimai nebuvo
vykdomi iki Taisyklių paskelbimo?
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7.

8.

Ar sudaryta nuolatinė viešojo
pirkimo komisija arba kiekvienam
pirkimui atskirai sudaroma viešojo
pirkimo komisija (VPĮ 16 str.)?

Komisiją
sudaryti, vyk
dant mažos
vertės pirkimus,
nebūtina, jei
taip numatyta
Taisyklėse.
Bet sudėtin
gus pirkimus
būtų tikslingiau
vykdyti
Komisijai.

Ar patvirtintas viešųjų pirkimų
komisijos darbo reglamentas?

Jei sudaroma
Komisija –
būtina.

9.

Ar paskirti pirkimo organizatoriai?

10.

Ar komisijos nariai, pirkimų
organizatoriai ir ekspertai yra
nepriekaištingos reputacijos?

11.

Ar viešųjų pirkimų komisijų nariai,
pirkimų organizatoriai ir ekspertai
pasirašė nešališkumo deklaracijas
ir konfidencialumo pasižadėjimus?

12.

Ar pildomas Viešųjų pirkimų
žurnalas, jei numatyta Taisyklėse?

13.

Ar ne mažiau kaip 50 procentų
perkančiosios organizacijos viešųjų
pirkimų bendrosios vertės vykdyta
CVP IS (VPĮ 151 str.)?
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14.

Ar perkančioji organizacija vykdė
pirkimus iš socialinių įmonių
(VPĮ 91 str.)?

15.

Ar perkančioji organizacija vykdė
žaliuosius pirkimus ar pirkimus,
kuriems taikomi aplinkos apsaugos
kriterijai?

Žalieji pirkimai
– pirkimai, kuo
met taikomi
aplinkosauginiai
kriterijai. VVG ir
bendruomenėms
neprivalomi,
bet Lietuvos
Respublikos
vyriausybės
rekomenduojami
http://www3.
lrs.lt/pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=378914&p_
query=&p_tr2=

16.

Ar Įstatymo nustatyta tvarka
pateikta visų per kalendorinius
metus atliktų pirkimų, kai pagal
preliminariąsias pirkimo sutartis
sudaromos pagrindinės sutartys,
ir visų per kalendorinius metus
atliktų mažos vertės pirkimų
ataskaita (VPĮ 19 str.)?
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Viešųjų pirkimų vertinimo metodikos 2 priedas
Mažos vertės pirkimo įvertinimo lentelė
Pirkimo pavadinimas
Finansavimo šaltinis
Planuota (skirta) lėšų suma
Sudarytos sutarties vertė
Dalyvių skaičius
Pirkimą vykdė
(komisija/organizatorius)
Eil. Vertinamas aspektas
Nr.
1.

Taip/
Ne

Pastabos

Ar pirkimas atitinka mažos
vertės apibrėžimą
(VPĮ 2 str. 15 d., Taisyklės)?
Jei apklausa žodžiu

2.

Ar apklausa žodžiu atitinka
Taisyklėse numatytus atvejus?

3.

Ar užpildyta apklausos pažyma,
jei numatyta Taisyklėse?
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Jei apklausa raštu
4.

Ar skelbta apie pirkimą, jei
numatyta Taisyklėse arba
Ar apklaustas tiekėjų skaičius,
numatytas Taisyklėse?

5.

Ar pirkimas vykdomas CVP IS?

6.
Ar pirkimo dokumentuose/
kvietime pateikta visa
informacija, reikalaujama
Įstatymo (Taisyklių)?
7.

Ar nurodytas pakankamas
pasiūlymų pateikimo terminas
(VPĮ 89 str.)?

8.

Ar kvalifikacijos reikalavimai
atitinka Įstatymo (Taisyklių)
nuostatas (jei vertinama
kvalifikacija – privalu tikrinti
atitikimą VPĮ 33 str. 1 d.
reikalavimams) (VPĮ 87 str.)?

9.

Ar pirkimo objekto techninė
specifikacija užtikrina VPĮ
3 straipsnyje nurodytų principų
laikymąsi (88 str.)?

Dažniausiai
reikalavimai
pateikiami
Taisyklėse, bet
kartais Taisyklėse
pateikiama nuoroda
į VPĮ str.
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10.

11.

12.

Ar nurodyta pasiūlymų
vertinimo tvarka ir kriterijai
(mažiausios kainos arba
ekonomiškai naudingiausio
pasiūlymo) (VPĮ 90 str.)?
Jei sutarties terminas ilgesnis
kaip vieneri metai ir sutarties
vertė didesnė kaip 10 000 Lt
(be PVM), ar nustatytos
kainodaros taisyklės (jos turi
atitikti VPT direktoriaus
2003-02-25 įsakymu
Nr. 1S-21 patvirtintos „Viešojo
pirkimo–pardavimo sutarčių
kainos ir kainodaros nustatymo
metodikos“ aktualios redakcijos
reikalavimus) ∗
Jei pirkimą vykdo komisija,
ar jos sprendimai įforminti
protokolu, kuriame nurodyti
motyvai (VPĮ 16 str. 3 d.)?

13.

Ar pasiūlymai nagrinėti pirkimo
dokumentuose nustatyta tvarka
(VPĮ 90 str.)?

14.

Ar tiekėjai informuoti apie
priimtus sprendimus, kaip
numatyta Taisyklėse ir
VPĮ 41 str. 1 d ., jei sutarties
vertė ne mažesnė kaip 10 000 Lt
(be PVM)?

Turi būti
nurodyta, ar bus
perskaičiuojama
kaina, pasikeitus
mokesčiams,
infliacijai ir pan.
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15.

Ar tiekėjų pretenzijų (jei gauta)
nagrinėjimas atitinka Įstatymo
reikalavimus
(VPĮ 941 str., 95 str.)?

16.

Ar išlauktas 15 d. terminas, jei
sutarties vertė ne mažesnė kaip
10 000 Lt (be PVM), ar buvo
gauta pretenzija (VPĮ 2 str. 2 d.,
18 str. 9 d., 941 str. 2 d. )?

17.

Ar sutartis sudaryta raštu ar
žodžiu (VPĮ 18 str. 10 d.)?

18.

Ar sutarties vertė neviršija
planuotos?

19.

Ar sutarties galiojimo metu
buvo keičiamos sutarties
sąlygos. Ar buvo užtikrinti
principai ir tikslas?

20.

Ar, keičiant sutarties sąlygas
sutarties vykdymo metu, buvo
gautas VPT sutikimas, jei
sutarties vertė ne mažesnė kaip
10 000 Lt (be PVM)?

Pagal praktiką,–
VPT reikalauja
gauti sutikimus
visais atvejais, jei
keitimas sutartyje
nebuvo numatytas.
Bet labai retais
atvejai sutikimus
duoda. Todėl
sutarties vertė ir
parengtos sąlygos
yra labai svarbu.
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21.

Ar sutartis tinkamai įvykdyta:
sutartyje numatytomis
sąlygomis, terminais įsigytos
nurodytos prekės, paslaugos,
darbai?
* - nors, vadovaujantis VPĮ nuostatomis, kainodara nėra privaloma, tačiau, siekiant išvengti problemų, vykdant ilgalaikes sutartis, rekomenduojama net mažos vertės pirkimų sutartyse numatyti kainodaros taisykles.

PASTABOS:
PO, vykdydamos mažos vertės pirkimus, neprivalo
vadovautis šiais VPĮ reikalavimais:
• 17 straipsnio 1, 2, 5, 7, 8 d.;
• 18 straipsnio 1, 2, 3, 6 d.;
• 24 straipsnio 2 dalies 5 punkto (tiekėjo sąžiningumo
deklaracija), 9 ir 23 p., 3 ir 5 d.;
• 27 straipsnio 1 dalies reikalavimais (dokumentų
teikimo tvarka);
• 40 straipsnio (neįprastai mažos kainos pagrindimas) –
įsigaliojo nuo 2011 m. rugpjūčio 21 d.
PO, vykdydamos mažos vertės pirkimus, privalo
vadovautis šiais VPĮ reikalavimais:
• I skyriaus, išskyrus nurodytas išimtis;
• 32 str. 7 d. (jei vertinama kvalifikacija, informuoti per
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•
•
•
•
•

3 d. d. apie vertinimo rezultatus);
33 str. 1 d. (jei vertinama kvalifikacija);
39 str. 7 d. (nedelsiant įvertinti pasiūlymus, sudaryti
pasiūlymų eilę ir nustatyti laimėtoją);
41 str. 1 d. (informuoti per 5 d. d. apie pasiūlymų eilę
ir nugalėtoją);
IV skyriaus;
V skyriaus.
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Viešųjų pirkimų vertinimo metodikos 3 priedas
Supaprastinto pirkimo įvertinimo lentelė
Pirkimo pavadinimas
Finansavimo šaltinis
Planuota (skirta) lėšų suma
Sudarytos sutarties vertė
Dalyvių skaičius
Eil.
Nr.
1.

Vertinamas aspektas

2.

Jei apie pirkimą neskelbta:

Taip / Pastabos
Ne

Ar tinkamai paskelbta apie
pirkimą?
Ar pirkimas vykdomas
VPĮ 92 str. nustatytais atvejais?

3.
4.

Ar paskelbtas informacinis
pranešimas, numatytas
VPĮ 92 str. 2 d.?
Ar pirkimas vykdomas
CVP IS?
Ar iki viešojo pirkimo
procedūrų pradžios nustatyta
pirkimo objekto (kiekvienos
dalies) vertė?
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5.

Ar pirkimo dokumentuose/
kvietime pateikta visa
informacija, reikalaujama
Įstatymo (Taisyklių)?

6.

Ar nurodytas pakankamas
pasiūlymų pateikimo terminas
(VPĮ 89 str.)?

7.

Ar kvalifikacijos reikalavimai
atitinka Įstatymo (Taisyklių)
nuostatas (jei vertinama
kvalifikacija, privalu tikrinti
atitikimą VPĮ 33 str. 1 d.
reikalavimams) (VPĮ 87 str.)?

8.

Ar pirkimo objekto techninė
specifikacija atitinka VPĮ
25 straipsnyje nurodytus
reikalavimus (88 str.)?

9.

Jeigu vykdomas žaliasis
ar su energijos taupymu
susijęs pirkimas, ar techninė
specifikacija, reikalavimai
tiekėjams ar pasiūlymų
vertinimui atitinka teisės aktų
reikalavimus?

10.

Ar nurodyti pasiūlymų
vertinimo tvarka ir kriterijus
(mažiausios kainos arba
ekonomiškai naudingiausio
pasiūlymo) (VPĮ 90 str.)?
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11.

Jei sutarties terminas ilgesnis
kaip vieneri metai ir sutarties
vertė didesnė kaip 10 000
Lt (be PVM), ar nustatytos
kainodaros taisyklės

(jos turi atitikti VPT direktoriaus
2003-02-25 įsakymu
Nr. 1S-21 patvirtintos „Viešojo
pirkimo-pardavimo sutarčių
kainos ir kainodaros nustatymo
metodikos“ aktualios redakcijos
reikalavimus)?

12.

Ar informacija, pateikta
skelbime apie pirkimą,
neprieštarauja pirkimo
dokumentuose pateiktai
informacijai?

13.

Ar pirkimo dokumentų ir
jų paaiškinimų (papildymų)
pateikimas tiekėjams atitinka
Taisyklių reikalavimus?

14.

Ar vokų su pasiūlymais
atplėšimo procedūra atitinka
Taisyklių reikalavimus?

15.

Ar komisijos sprendimai
įforminti protokolais, kuriuose
nurodyti motyvai, pateikti
paaiškinimai (VPĮ 16 str. 3 d.)?
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16.

Ar tiekėjų kvalifikacijos
nagrinėjimas atitinka
VPĮ 32 str. reikalavimus?

17.

Ar pasiūlymai nagrinėti bei
vertinti pirkimo dokumentuose
nustatyta tvarka (VPĮ 90 str.)?

18.

Ar buvo deramasi su dalyviais,
jei tokia galimybė numatyta
Taisyklėse ir pirkimo
dokumentuose?

19.

Ar buvo įvertinta pasiūlyta
kaina: ar ji nėra per didelė ar
neįprastai maža?

20.

Ar sudaryta pasiūlymų eilė?

21.

Ar tiekėjai informuoti apie
priimtus sprendimus, kaip
numatyta Taisyklėse ir
VPĮ 41 str. 1 d.?

22.

Ar tiekėjų pretenzijų (jei gauta)
nagrinėjimas atitinka Įstatymo
reikalavimus
(VPĮ 941 str., 95 str.)?

23.

Ar pirkimo procedūrų
nutraukimas atitinka VPĮ
reikalavimus (nuo 2012-01-01
privalu gauti VPT sutikimą)?

Širvintų rajono vietos veiklos grupė

51
24.

Ar taikytas pirkimo sutarties
sudarymo atidėjimo terminas
(VPĮ 2 str. 2 d., 18 str. 9 d.)?

25.

Ar pateikta pirkimo procedūrų
ataskaita VPT nustatyta tvarka?

26.

Ar sutartis sudaryta raštu ar
žodžiu (VPĮ 18 str. 10 d.)?

27.

Ar sutartis atitinka
VPĮ 18 str. 6 d. reikalavimus?

28.

Ar sutarties vertė neviršija
planuotos?

29.

Ar sutarties galiojimo metu
buvo keičiamos sutarties
sąlygos? Ar buvo užtikrinti
principai ir tikslas?

30.

Ar buvo gautas VPT sutikimas,
keičiant sutarties sąlygas, jei
sutarties vertė didesnė kaip
10 000 Lt (be PVM)?

VPĮ nurodyta, kad
keisti sutarties
sąlygas galima
tik gavus VPT
sutikimą. Kartais
PO pamiršta gau
ti sutikimą, nes
mano, kad keičia
nesvarbias sąlygas,
pvz. mokymų
datas.
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31.

Ar sutartis tinkamai įvykdyta:
sutartyje numatytomis
sąlygomis, terminais įsigytos
nurodytos prekės, paslaugos,
darbai?

32.

Ar VPT pateikta įvykdytos ar
nutrauktos sutarties ataskaita?
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Pastabos
Pravartu prisiminti, kad perkančiosios organizacijos
visus vykdomus pirkimus, išskyrus VPĮ 92 str. nurodytus
atvejus, privalomai skelbia CVP IS ir „Valstybės žinių“
priede „Informaciniai pranešimai“. Paskelbus apie pirkimą,
tiekėjai turi teisę kreiptis į perkančiąją organizaciją su
prašymu paaiškinti pirkimo sąlygas, bei, esant poreikiui, gali
būti tikslinamos pirkimo sąlygos. Tikslinant pirkimo sąlygas
arba gavus pretenziją ir sustabdžius pirkimo procedūras,
apie tai turi būti informuojami visi suinteresuoti dalyviai
bei suinteresuoti kandidatai. PO, vykdydama supaprastintus
pirkimus, išskyrus mažos vertės, privalo reikalauti, kad
tiekėjai su pasiūlymu pateiktų sąžiningumo deklaraciją.
Gavus tiekėjų pasiūlymus, nustatytą dieną ir valandą
atplėšiami vokai su tiekėjų pateiktais pasiūlymais, surašomas
vokų plėšimo protokolas. Vėliau tikrinama tiekėjų kvalifikacija
ir pasiūlymų duomenys, surašomi kvalifikacijos bei pasiūlymų
vertinimo, eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo protokolai.
Pažymėtina, kad tiekėjus reikia informuoti apie visus pirkimo
procedūrų rezultatus.
Atkreiptinas dėmesys, kad, ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos arba nuo
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, turi būti CVP IS
pradedama pildyti pirkimo procedūrų ataskaita. Ji pildoma
dalimis, o, pirkimui pasibaigus, ne vėliau kaip per 5 darbo
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dienas nuo pirkimo procedūrų pabaigos datos, PO privalo
baigti pildyti ir Viešųjų pirkimų tarnybai CVP IS priemonėmis
pateikti užpildytą ataskaitą. Ataskaita (tipinė At-1 forma)
pildoma CVP IS priemonėmis (terminai pajuodinti). Kai PO
ataskaitą patvirtina ir išsiunčia VPT, manoma, kad ataskaita
pateikta. Analogiškai kaip ir metinės ataskaitos atveju, kai
vykdomi mažos vertės pirkimai.
Jei pirkimo vertė buvo didesnė už tarptautinių
pirkimų vertę (taip gali nutikti su B priedėlyje numatytomis
paslaugomis), CPV IS publikuojamas skelbimas apie sutarties
sudarymą.
Sutarties vykdymo laikotarpiu arba išsyk jam pasibaigus
(priklausomai nuo sutarties tipo) pasirašomas priėmimoperdavimo aktas arba išrašoma sąskaita faktūra.
Pabaigus vykdyti sutartį, perkančioji organizacija
CVP IS paskelbia įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties
ataskaitą (tipinė At-8 forma). Ataskaita pildoma CVP IS
priemonėmis. Kai PO ataskaitą patvirtina ir išsiunčia VPT,
manoma, kad ataskaita pateikta. Analogiškai kaip ir metinės
ataskaitos atveju, kai vykdomi mažos vertės pirkimai.
Ataskaita pateikiama, pabaigus vykdyti sutartį.
Pirkimo dokumentai saugomi teisės aktų nustatyta
tvarka.
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