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ES valstybė narė

Taikomų 

direktyvų 

skaičius

Direktyva dėl koncesijos 

sutarčių suteikimo 2014/23/EU 

Direktyva dėl viešųjų 

pirkimų 2014/24/EU

Direktyva dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, 

transporto ir pašto paslaugų sektoriuose 2014/25/EU

Vengrija 3 + + +

Vokietija 3 + + +

Prancūzija 3 + + +

Rumunija 3 + + +

Slovakija 3 + + +

Malta 3 + + +

3 + + +Nyderlandai

Čekija 3 + + +

Danija 3 + + +

Graikija 3 + + +

Italija 3 + + +

Jungtinė Karalystė 3 + + +

Slovėnija 3 - + +

Airija 2 - + +

Bulgarija 2 - + +

Lenkija 2 + + +

Kipras 2 - + -

Lietuva 0 - - -

Liuksemburgas 0 - - -

Portugalija 0 - - -

Kroatija 0 - - -

Latvija 0 - - -

Suomija 0 - - -

Švedija 0 - - -

Austrija 0 - - -

Belgija 0 - - -

Estija 0 - - -

Ispanija 0 - - -

Direktyvą taikančios narės:
13/28 17/28 16/28
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Kada?
Viešųjų pirkimų įstatymas šiuo metu LRS.

Gautos išvados iš papildomų Audito ir  Valstybės valdymo ir 
savivaldybių komitetų.

Įvyko svarstymai pagrindiniame Ekonomikos komitete.

Pavasario sesijoje, kuri prasidės 2017 kovo 10 d. planuojama priimti

Viešųjų pirkimų ir  Komunalinio VPĮ (pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 
energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų 
įstatymus.

Prognozuojamas įstatymo - įsigaliojimas1-3 mėnesius.

Projektas!
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Pasirengimas pirkimui



(1.1) Pirkimų planas

Iki 2020 m. vyksta taip kaip šiuo metu, po 2020 m. į 
pirkimo planus įtraukiami ir mažos vertės pirkimai.
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(1.2) Pirkimo vertės paskaičiavimas

Pirkimo vertės paskaičiavimas – atsiranda galimybė 
pirkimo vertę skaičiuoti padaliniams atskirai, jei tenkina 
tam tikrus reikalavimus.
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(1.3) Rinkos konsultacija

Rinkos konsultacija – atsiranda galimybė apie atliekamą 
pirkimą rinkos konsultacijai paskelbti CVP IS.
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(1.4) Techninių specifikacijų projektas

Techninių specifikacijų projektas – nebelieka prievolės 
paskelbti iš anksto.

8



(1.5) Informacijos apie pirkimą paskelbimas

Informacijos paskelbimas valstybės žiniose ir PO 
tinklalapyje – nebebus skelbiama.
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(1.6) Komisija vs pirkimų organizatorius

Supaprastintus pirkimus privalės atlikti komisija (anksčiau 
galėjo ir organizatorius).
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(1.7) Pirkimų stebėjimas

Pirkimus galės stebėti stebėtojai (įgalioti institucijų, įstaigų 
atstovai).
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(1.8) E.pirkimai

Visi pirkimai vykdomi tik elektroninėmis priemonėmis 
(išskyrus pagrįstas aplinkybes).
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Skelbimo paskelbimas



(2.1) Pasiūlymų terminai

Sutrumpėja pasiūlymų pateikimo terminai: 

tarptautiniame atvirame konkurse nuo 40 iki 30 dienų

supaprastintame atvirame konkurse nuo 7 darbo dienų iki 9 
kalendorinių dienų

paraiškos tarptautiniame pirkime nuo 37 iki 30 dienų ir t.t.

mažos vertės pirkimų skelbimo paskelbimo terminas trumpėja nuo 3 
d. d. iki 1 d. d.
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(2.2) Skelbimų tikrinimas

VPT nebelieka prievolės tikrinti tarptautinių skelbimų, tik 
galimybė. 

15



16

#3
16

Pirkimo dokumentų 

reikalavimai



(3.1) Pirkimo skaidymas

Pirkimo skaidymas į dalis – atsiranda prievolė skaidyti 
tarptautinius pirkimus ir pirkimus, kai perkami darbai ir 
projektavimo paslaugos. 

Taip pat atsiranda galimybė nesudaryti kelių sutarčių su 
tuo pačiu tiekėju, jei jis laimėtoju išrenkamas keliose 
dalyse (tas turi būti iš anksto nustatyta pirkimo 
dokumentuose). 
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(3.2) Kainos ar sąnaudų ir kokybės santykio kriterijus

30 proc. nuo visų tarptautinių ir supaprastintų pirkimų 
privaloma vertinti naudojant kokybinius ar sąnaudų 
kriterijus;

PO galės nevertinti kainos, tik kokybinius kriterijus.

Tiekėjų profesinė patirtis, kaip vertinimo kriterijus. 
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(3.3) Subtiekėjų išviešinimas

Pasiūlyme nebeprivalome išviešinti subtiekėjų (lieka tik 
pareiga nurodyti kuriai daliai bus pasitelkiama), juos 
privaloma nurodyti tik po sutarties sudarymo.
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(3.4) Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas 

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas tarptautinių pirkimų 
atvejais tampa privalomas.

20



21

#4
21

Kvalifikacijos reikalavimai



(4.1) Kvalifikacijos reikalavimai 

Kvalifikacijos reikalavimai bus nustatomi pagal VPT 
metodiką (dabar tik rekomendacijos, o bus privalomas 
teisės aktas).

22



(4.2)Pašalinimo pagrindai

Atsiranda pašalinimo pagrindas, jei tiekėjas patenka į interesų konfliktą;

Atsiranda pašalinimo pagrindas, jei tiekėjas teikdamas išankstinę 
konsultaciją gavo konkurencinį pranašumą;

Atsiranda pašalinimo pagrindas, jei tiekėjas ėmėsi neteisėtų veiksmų 
darydamas įtaka PO ir tai galima įrodyti;

Privalomas pašalinimo pagrindas dėl nepatikimų tiekėjų (dabar 
neprivalomas.
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(4.3) Įsiskolinimas VMI, SODRAI

Tiekėjas turintis mokestinių įsiskolinimų pasiūlymų 
pateikimo dieną, gali apsiginti pasiūlymų vertinimo metu.    
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(4.4) Apsivalymas (self cleaningas)

PO gali priimti pasiūlymą iš nepatikimų tiekėjų sąruoše
esančio tiekėjo.
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(4.5) ISO sertifikatai

Tarptautinio pirkimo atveju privalės pateikti sertifikatus dėl 
kokybės vadybos ir aplinkosaugos vadybos standartų ir 
negalės priimti lygiaverčių priemonių.
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(4.6) Specifiniai techniniai reikalavimai

PO neprivalės kelti visų reikalavimų dėl tiekėjo teisės 
vykdyti sutartį – už tai atsakingas pats tiekėjas (pvz. rangos 
sutartyse reikalavimas pateikti informaciją apie geodezinius 
darbus atliekantį specialistą). 
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(4.7) Kvalifikacijos tikrinimas

Visų pirkimų atvejais, kad atitinka kvalifikacijos reikalavimus 
visiems tiekėjams užtenka pateikti deklaraciją, o 
kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų prašoma tik iš 
laimėtojo.
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Pirkimo vykdymas



(5.1) Centrinė perkančioji organizacija

Nebelieka prievolės pirkti iš CPO.

Lieka !
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(5.2) Supaprastintų pirkimų organizavimas 

Supaprastinti pirkimai atliekami pagal įstatymą, o ne PO 
pasitvirtintas taisykles, iš esmės taip pat, kaip tarptautiniai.
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(5.3) Mažos vertės pirkimai 

Klasikinis sektorius mažos vertės pirkimus atliks pagal 
VPT taisykles, komunalinis sektorius taisykles tvirtinsis 
pats.

Kada gali atlikti mažos vertės pirkimus apie juos 
neskelbiant dabar PO tvirtinasi pati, naujam įstatyme ši 
riba 10 000 Eur. 3000 Eur.
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(5.4) Pirkimo nutraukimas

Norint nutraukti pirkimą nereikės VPT sutikimo.
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Pasiūlymų vertinimas



(6.1) Vokų plėšimas

Vokų plėšimo laikas neturės sutapti su pasiūlymų pateikimo 
laiku. Vokų plėšime (išskyrus popierinius vokus) nebus 
galima dalyvauti tiekėjams ir visos kainos bus 
atskleidžiamos tik nustačius laimėtoją.
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(6.2) Konfidencialumas

Įstatymo lygmeniu nurodoma, kuri informacija jokiu būdu 
negali būti konfidenciali (kvalifikacijos dokumentai, 
subtiekėjai, jei ji viešai skelbiama kituose šaltiniuose, 
kaina, įkainiai (išskyrus prikimo objekto sudedamąsias 
dalis);

Bus galima susipažinti tik su laimėtojo pasiūlymu.
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(6.3) Neįprastai maža kaina

Neįprastai maža pasiūlyta kaina – apibrėžiama įstatymu, ir 
lieka viena sąlyga 30 proc. nuo vidurkio, taip pat į vidurkį 
nebeįtraukiami pasiūlymai, kurie viršija PO skirtas lėšas 
pirkimui.
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Sutarties vykdymas



(7.1) Atsiskaitymai su tiekėjais

PO su subtiekėju gali atsiskaityti tiesiogiai;

Atsiskaitymas tik per E-sąskaitą.
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(7.2) Sutarties keitimas

Pirkimo sutartis keičiama be VPT sutikimo pagal VPĮ 
apibrėžtas sąlygas.
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Kita



(8.1) Žyminis mokestis

Žyminio mokesčio didinimas (šiuo metu bendras visiems 
289 eur, planuojamas skaidymas: 

mažos vertės pirkimams – 300 eur; 

supaprastintiems – 1000 eur; 

tarptautiniams – 3000 eur.

kai ieškinys teikiamas po perkančiosios organizacijos pranešimo 
apie jos priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą – 2 
procentų nuo ieškinį teikiančio tiekėjo pasiūlymo vertės.
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(8.2) Įvairūs
Planuojama interesų konfliktų užkardinimo priemonės (visi teikia 

deklaracijas)
Naujas pirkimo būdas – inovacijų partnerystė
Nebelieka mažos vertės pirkimų ataskaitos (tik apie tuos, kur sutartis 

sudaroma ne raštu)
Pretenzijų pateikimo terminai nuo 15 iki 10 dienų trumpėja
Sankcijos – siekiama perkelti į VPĮ ir taikyti iki 10 proc nuo sutarties 

vertės, taip pat vadovų atsakomybė
Pirkimai iš NVO (socialinių paslaugų)
Išimtis paskolų pirkimams
Privalomi prikimai iš socialinių įmonių (mažėja nuo 5 proc. supaprastintų 

pirkimų vertės iki 2 proc.)
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Sankcijos



(8.2) Sankcijos
Dabar galiojantys baudų dydžiai:

• Įspėjimas

• Už pirmą kartą padarytą pažeidimą nuo 140 iki 740 Eur

• Už antra kartą padarytą pažeidimą nuo 1050 iki 2300 Eur

Jei baudos būtų neperkeltos į VPĮ, su pakeitimais įsigaliotų tokie baudų dydžiai:

• Įspėjimas

• Už pirmą kartą padarytą pažeidimą nuo 140 iki 3000 Eur

• Už antrą kartą nuo 1050 iki 6000 Eur

+ baudžiamas PO vadovas. 45
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VPT



Europos komisijos kriterijai
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Šaltiniai:http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/ind

ex_en.htm#maincontentSec3



Lietuvos VP reitingai

Vienas tiekėjas

Neskelbomos derybos

Agreguoti pirkimai

Ekonominis naudingumas

Pirkimų greitis

Ataskaitos
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Gautų pranešimų apie VP pažeidimus dinamika 2014-2016 m
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2016 m., palyginti su 2015 m. gautų 

pranešimų skaičius išaugo 43 proc.

2015 m. palyginti su 2014 m. – 19 

proc. 
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Rizikos vertinimo sistemos atrinktų pirkimų (ex ante) skaičius, proc. 

36%

65%

2015 2016

Iki sutarties sudarymo

Po sutarties sudarymo

Kita

Tarnybos iniciatyva atliktų ex ante pirkimų vertinimų dalis 2015-2016 m. išaugo nuo 36 iki 

65 proc.



Pažeidimai viešuosiuose pirkimuose 2016 m.

Leista tęsti procedūras 9

Sutartis gali būti vykdoma. 5

Kita – byla teisme 3

Pažeidimų nenustatyta, Pirkimas pasibaigęs nesudarius sutarties 2

11,0%

89,0%

Nenustatyti pažeidimai

Nustatyti pažeidimai

19 vertinimų išvadų, kuomet pažeidimai nenustatyti:



Pažeidimai sutartyse 2016 m. 

4,5%

95,5%

Nenustatyti
pažeidimai

Nustatyti pažeidimai



Sritinės VP apžvalgos 
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http://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/apzvalgos



CVPS

Artimiausiu metu planuojame padaryti patogesnį skelbimų pildymą (iki 
liepos tarptautinių skelbimų, vėliau ir supaprastintų bei mažos vertės). 

Atlikus CVP IS modifikavimus CVP IS naudotojams pirkimų vykdymas 
taps paprastesnis - pildant skelbimus didžioji dalis informacijos 
persikels iš pirkime suvestos informacijos, pildant skelbimus bus 
galima naudotis visomis populiariausiomis naršyklėmis (Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Mocrosoft Edge, Internet Explorer). 
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Info apie viešuosius pirkimus



VPT puslapyje vpt.lrv.lt galite rasti:
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Naujienos

Ūkio 

subjektų 

priežiūra

Teisinė 

informacija

Nepatikimi 

tiekėjai



Visa konsultacinė medžiaga VPT tinklapyje
www.vpt.lrv.lt > Konsultacinė medžiaga
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Perkančiosioms organizacijoms:

Geroji praktika, 

DUK, 

atmintinės, 

infografikai ir t.t. 

Tiekėjams:

DUK, 

infografikai

Apie Nepatikimų tiekėjų 

sąrašą:

koncepcija, 

DUK, 

procesas ir t.t.),

Apie kainų šifravimą:

mokomoji medžiaga

Yra atskira skiltis www.vpt.lrv.lt > Apie naująjį Viešųjų pirkimų įstatymą (Apie naują VPĮ) 

(teisės aktų projektai, mokomoji medžiaga ir t.t.).

http://www.vpt.lrv.lt/
http://vpt.lrv.lt/lt/#homeWidget_11
http://www.vpt.lrv.lt/
http://vpt.lrv.lt/lt/apie-naujaji-viesuju-pirkimu-istatyma/konsultacine-medziaga-1/mazos-vertes-viesieji-pirkima


Atviri VPT duomenys

Atviri VPT duomenys www.freedata.lt/vpt

Šiame puslapyje pateikiama viešųjų pirkimų informacija, kurią 
perkančiosios organizacijos (PO) pateikė VPT ir paskelbė Centrinės 
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. 
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http://www.freedata.lt/vpt
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Pirkimo schema

#12
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Žinom, ką perkam. 

Nežinom, kiek kainuoja. 



Perkam maisto produktus

http://www.musulaikas.lt/



Reikalavimai
Tiekėjas Sutarties vykdymui turi užtikrinti savalaikį ir atitinkamo maisto produktų kiekio 

pristatymą į projekto partnerių sandėlius. Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 2 transporto 

priemones Maisto produktų transportavimui, kurių kiekvienos talpa ne mažesnė kaip 18 tonų.

Minėtos Transporto priemonės turi atitikti reikalavimus numatytus 2004 m. balandžio 29 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos 2 

priedo 4 skyriuje.

Tiekėjo arba subtiekėjo (jei subtiekėjui yra perduotas Maisto produkto transportavimas) 

deklaracija, dėl Sutarties įsipareigojimų įvykdymo, kurioje:

• nurodomas transporto priemonių, kuriomis bus transportuojami Maisto produktai, skaičius ir jų talpa

• patvirtinama, kad transporto priemonės, kurios bus naudojamos Maisto produktų transportavimui, atitinka 

reikalavimus numatytus 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 

852/2004 dėl maisto produktų higienos 2 priedo 4 skyriuje.
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Nusipirkom, atsivežėm



Suskaičiavom ir sumokėjom

63



Ačiū. 
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