Aktualiausi verslui Viešųjų
pirkimų įstatymo pakeitimai

Evoliucija, ne revoliucija

• 2 įstatymai:
• Klasikiniam sektoriui – Viešųjų pirkimų įstatymas
• Komunaliniam sektoriui – Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities
perkančiųjų subjektų, įstatymas

• Nėra kardinali reforma – iš esmės perkelta teismų praktika, institucijų išaiškinimai ir geroji praktika
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Kas pasikeitė rengiantis dalyvauti pirkime

Pirkimų reglamentavimas

• Tarptautinės vertės ir supaprastinti pirkimai bus vykdomi pagal VPĮ, mažos vertės pirkimai – pagal VPT
parengtas pirkimų taisykles (komunalinio sektoriaus atveju – pagal PO pasirengtas taisykles)
• Vidaus sandoriai – arba nebeliks visai, arba, tikėtina, reikės gauti ne tik VPT, bet ir Konkurencijos
tarybos sutikimą
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Rinkos konsultacijos
Nustatomi aiškesni reikalavimai, kaip PO gali konsultuotis su tiekėjais dėl rengiamų pirkimų (rinkos
konsultacijos):
• techninių specifikacijų projektus skelbti galima, bet neprivaloma
• Kvietimas suteikti konsultacijas skelbiamas CVP IS
• PO privalo imtis priemonių, kad dėl konsultacijų nebūtų pažeista konkurencija
• informacijos, kurią gavo konsultavę subjektai, paskelbimas CVP IS, pakankamas pasiūlymų pateikimo
terminas ir kt.
• Jeigu, PO įsitikinimu, šių priemonių nepakanka, ji privalo prašyti konsultavusio subjekto pagrįsti, kad jų
išankstinės konsultacijos negalėjo pažeisti konkurencijos. Nepagrindus, tokio subjekto pateiktas pasiūlymas
pirkimui atmetamas

Teikiant konsultacijas PO dėl pirkimo rengimo, reikės tai daryti atsargiai – tiekėjas galės būti pašalintas iš
pirkimo, jeigu PO arba pagalbinės pirkimų veiklos (konsultavimas dėl pirkimų procedūrų atlikimo ar
dokumentų rengimo, parengimas atlikti viešuosius pirkimus ir pirkimų procedūrų organizavimas)
paslaugų teikėjo darbuotojai, pirkimo komisijos nariai, ekspertai, stebėtojai, dalyvaujantys pirkimo
procedūroje ar galintys daryti įtaką jos rezultatams, turi tiesioginį ar netiesioginį finansinį, ekonominį ar
kitokio pobūdžio asmeninį suinteresuotumą, galintį pakenkti jų nešališkumui ir nepriklausomumui
pirkimo metu
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Pirkimų skaidymas

• Turėtų palengvėti dalyvavimas pirkimuose SMĮ – bus privaloma tarptautinės vertės pirkimus (kitus
pirkimus – galima) skaidyti į dalis kiekybiniu, kokybiniu pagrindu ar pagal skirtingus pirkimo objekto
įgyvendinimo etapus
• Neskaidyti galima tik pirkimo dokumentuose pateikus pagrindimą, kad dėl skaidymo:
• sumažėtų tiekėjų konkurencija
• pirkimo sutarties vykdymas taptų per daug brangus ar sudėtingas techniniu požiūriu
• skirtingų pirkimo objekto dalių įgyvendinimas būtų glaudžiai susijęs ir dėl to PO atsirastų būtinybė
koordinuoti šių dalių tiekėjus, o tai keltų riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį
• PO nurodo kitas pagrįstas aplinkybes, dėl kurių netikslinga pirkimo objekto skaidyti į dalis
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Dėmesys „žaliesiems“ ir soc. atsakingiems
pirkimams
• Daugiau dėmesio „žaliesiems“, socialiai atsakingiems pirkimams
• techninėse specifikacijose gali būtų nustatomos ir tokios prekių, paslaugų ar darbų ypatybės, kurios nėra
susijusios su fizinėmis pirkimo objekto ypatybėmis, bet yra susijusios su konkretaus prekių gamybos, paslaugų
teikimo ar darbų atlikimo procesu ar metodu arba konkretaus kito gyvavimo ciklo etapo procesu
• ypatybės turi būti susijusios su pirkimo objektu ir proporcingos perkamų prekių, paslaugų ar darbų vertei ir
tikslams
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Reikalavimai konsorciumo nariams

• Perkant darbus, paslaugas arba prekes su montavimu / diegimu, PO pirkimo dokumentuose galės
reikalauti, kad jos nurodytas esmines užduotis atliktų pats tiekėjas ar konsorciumo narys
• Mažiau galimybių riboti tiekėjų konkurenciją nustatant skirtingus reikalavimus konsorciumo nariams –
jeigu nustatomi reikalavimai ar pirkimo sutarties sąlygos, kurios skiriasi nuo savarankiškam tiekėjui
keliamų reikalavimų ir sąlygų, tokie skirtumai turi būti pagrįsti objektyviomis priežastimis ir proporcingi
• net ir reikalavimai paskirti bendrą atstovą arba vadovaujantį narį!
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Konfidenciali pasiūlymų informacija

• Turėtų sumažėti piktnaudžiavimo nurodant konfidencialią informaciją – tokia informacija nebegalės būti
laikoma informacija apie:
• tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą
• atitiktį kvalifikacijos reikalavimams
• atitiktį kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančių dokumentų
• nebent: atskleidus tokią informaciją būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai ar
tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis
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Naujas pirkimo būdas – inovacijų partnerystė
• Inovacijų partnerystės sutartis sudaroma iš esmės panašiai, kaip ir skelbiamų derybų būdu
• Sutartis gali būti sudaroma su keletu tiekėjų
• Sutartyje, atsižvelgiant į mokslinių tyrimų ir inovacijų proceso etapus, nurodomi vienas po kito einantys
sutarties vykdymo etapai:
•
•
•
•

inovatyviojo produkto koncepcijos sukūrimas ir patvirtinimas
inovatyviojo produkto prototipo sukūrimas
inovatyviojo produkto bandomosios partijos sukūrimas
sukurto inovatyviojo produkto pirkimas

• Po kiekvieno iš nurodytų etapų:
• gali būti vedamos derybos (išskyrus po bandomosios partijos sukūrimo)
• pagal sutartyje nurodytus kiekvieno iš etapų vertinimo kriterijus galima mažinti partnerių skaičių kito sutarties
etapo vykdymui
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Trumpesni pasiūlymų pateikimo terminai
• Sutrumpinti pirkimų procedūrų minimalūs leistini paraiškų ir pasiūlymų pateikimo terminai:
• Atviro konkurso, vykdomo tik el. priemonėmis – 30 dienų tarptautinio pirkimo atveju ir 9 dienų supaprastinto
pirkimo atveju (buvo 40 ir 7 darbo dienos)
• Riboto konkurso, vykdomo tik el. priemonėmis:
• paraiškų pateikimas – 25 dienų tarptautinio pirkimo atveju ir 7 dienų supaprastinto pirkimo atveju (buvo 30 ir
7 darbo dienos)
• pasiūlymų pateikimas – 10 dienų tarptautinio pirkimo atveju ir 7 dienos supaprastinto pirkimo atveju (buvo
35 ir 7 darbo dienos)
• skelbiamų derybų, vykdymų tik el. priemonėmis:
• paraiškų pateikimas – 30 dienų tarptautinio pirkimo atveju ir 10 dienų supaprastinto pirkimo atveju (buvo 40
ir 7 darbo dienos)
• nauji pirminių pasiūlymų pateikimo terminai – 30 dienų tarptautinio pirkimo atveju ir 10 dienų supaprastinto
pirkimo atveju
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Kiti pirkimo procedūrų vykdymo pakeitimai
• Palengvinamas klasikinio PO sudėtingesnių pirkimų vykdymas – jos supaprastintuose pirkimuose
skelbiamas derybas galės taikyti bet kada, tarptautiniuose pirkimuose – praplečiamas taikymo atvejų
ratas
• PO tarptautinės vertės pirkimuose privalės (anksčiau – galėjo) reikalauti pasiūlymų galiojimo užtikrinimo
• Pirkimai iš esmės vyks tik CVP IS priemonėmis
• Perkančiosios organizacijos neprivalės reikalauti pasirašyti pasiūlymus saugiu elektroniniu parašu
(anksčiau tai buvo privaloma tarptautinės vertės pirkimuose)
• Palengvinama galimybė PO nutraukti pirkimą – ji tai gali padaryti savo iniciatyva bet kuriuo metu iki
pirkimo sutarties sudarymo, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti
• anksčiau tarptautinės vertės pirkimų nutraukimui reikėjo VPT sutikimo
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Tiekėjų teisių gynimas
• Aiškesnės galimybės tiekėjams ginti savo interesus:
• tiekėjai galės prašyti PO supažindinti juos su kitų tiekėjų pasiūlymais ar paraiškomis, išskyrus konfidencialią
informaciją, net 6 mėnesius po pirkimo sutarties sudarymo
• Gavusi tiekėjo, kurio pasiūlymas nėra atmestas, prašymą, PO turės per 15 dienų pateikti informaciją apie derybų
/ dialogo eigą ir pažangą

• Ginčų sprendimas:
• sutrumpėja pretenzijų ir ieškinių pateikimo terminai: 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – 5 darbo dienos)
• šiek tiek pasikeičia atsakymo į pretenziją pateikimo terminas – 6 darbo dienos (buvo 5 darbo dienos sprendimui
priimti ir 1 diena pranešimui)
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Pasikeitimai vertinant tiekėjų kvalifikaciją

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
• Vietoje krūvos kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų teikimo kartu su pasiūlymu – Europos bendrasis
viešųjų pirkimų dokumentas („Bendrasis dokumentas“). Jame tiekėjas:
• Patvirtina, kad atitinka kvalifikacijos reikalavimus ir nėra pašalinimo pagrindų, pateikiama kita PO reikalaujama
informacija
• Nurodo kompetentingą instituciją / trečiąją šalį, atsakingą už dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų
nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, išdavimą
• patvirtina, kad jis, gavęs PO prašymą, sugebės nedelsdamas pateikti kompetentingos institucijos ar trečiosios
šalies išduotus dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos
reikalavimams
• nurodo duomenų bazės, kurioje pateikiami dokumentai ar informacija, patvirtinantys tiekėjo pašalinimo pagrindų
nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, interneto adresas, tiekėjo identifikavimo duomenys ir, jeigu
taikytina, tiekėjo sutikimo deklaracija
• teikiama tik tais atvejais, kai PO suteikiama tiesioginė ir neatlygintina prieiga prie nurodytoje duomenų
bazėje esančių dokumentų
• PO gali bet kuriuo pirkimo metu pareikalauti pateikti visus pagrindžiančius dokumentus
• Prieš nustatydama laimėjusį pasiūlymą, PO ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo turi
pareikalauti pateikti aktualius pagrindžiančius dokumentus, nebent:
• PO gali tiesiogiai ir neatlygintinai susipažinti su atitinkamais dokumentais ar informacija duomenų bazėse ar
CVP IS
• PO jau turi šiuos dokumentus iš ankstesnių pirkimų
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Tiekėjų pašalinimo pagrindai
• Dabar privalomi tik 3 tiekėjų pašalinimo pagrindai: teistumas, su mokesčiais susijusių įsipareigojimų
nevykdymas ir daugumą balsų akcininkų susirinkime turinčių akcininkų teistumas už nusikalstamą
bankrotą
• Naujajame VPĮ pašalinimo pagrindų sąrašas praplečiamas:
• Tiekėjas bandė daryti neteisėtą įtaką PO, kad paveiktų PO sprendimus dėl tiekėjų pašalinimo, kvalifikacijos
vertinimo, laimėtojo nustatymo
• Tiekėjas per pastaruosius 2 metus yra neįvykdęs pirkimo / koncesijos sutarties ar ji buvo nutraukta dėl esminio
pažeidimo
• Tiekėjas turi interesų konfliktą arba prisidėjo prie pirkimo rengimo, dėl to pažeista konkurencija ir to negalima
ištaisyti

• Naujas neprivalomas tiekėjų pašalinimo pagrindas: jeigu tiekėjas pažeidė ES ir nacionalinėje teisėje,
kolektyvinėse sutartyse ir VPĮ 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose nustatytus aplinkos
apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimus ir už tai jam ne seniau kaip prieš 1 m. įsigaliojusiu
sprendimu paskirta administracinė ar ekonominė sankcija
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Tiekėjų „reabilitacija“
• Net ir esant pašalinimo pagrindams, tai dar nebūtinai reiškia, kad tiekėją bus privaloma pašalinti –
leidžiama tiekėjų „reabilitacija“
• Jeigu tiekėjas iki paraiškų/pasiūlymų pateikimo termino neįvykdė su mokesčiais susijusių įsipareigojimų dėl to,
kad jis apie tikslią įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų / pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos
sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių dėl
mokestinių įsipareigojimų įvykdymo, tiekėjas nepašalinimas, jeigu tokius įsipareigojimus įvykdo pasiūlymų
vertinimo metu
• nustačius kitus pašalinimo pagrindus, tiekėjas nepašalinimas iš pirkimo, jeigu tenkinamos abi šios sąlygos:
tiekėjas pateikė PO informaciją apie tai, kad ėmėsi šių
priemonių:
• savanoriškai sumokėjo arba įsipareigojo sumokėti
kompensaciją už žalą, padarytą dėl nusikalstamos veikos
arba pažeidimo (jeigu taikytina)
• bendradarbiavo, aktyviai teikė pagalbą ar ėmėsi kitų
priemonių, padedančių ištirti, išaiškinti jo padarytą
nusikalstamą veiką ar pažeidimą, jeigu taikytina
• ėmėsi techninių, organizacinių, personalo valdymo
priemonių, skirtų tolesnių nusikalstamų veikų ar
pažeidimų prevencijai

Įvertinusi tiekėjo patiektą informaciją, PO motyvuotai
nusprendžia, kad priemonės, kurių ėmėsi tiekėjas
siekdamas įrodyti savo patikimumą, yra pakankamos
• Priemonių pakankamumas vertinamas atsižvelgiant į
nusikalstamos veikos ar pažeidimo rimtumą ir aplinkybes
• PO turi pateikti tiekėjui motyvuotą sprendimą raštu ne
vėliau kaip per 10 dienų nuo tiekėjo informacijos apie jo
patikimumo „atstatymą“ gavimo
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Kvalifikacijos reikalavimai ir atitikties įrodymai
• Kvalifikacijos reikalavimai bus nustatomi pagal VPT patvirtintą metodiką – mažiau vietos PO
„kūrybingumui“
• PO galės netikrinti tiekėjo kvalifikacijos dėl teisės verstis atitinkama veikla arba ją tikrinti ne visa apimtimi
– tokiu atveju pirkimo dokumentuose tik reikės nurodyti, kad tiekėjas PO įsipareigoja, kad pirkimo sutartį
vykdys tik tokią teisę turintys asmenys
• PO turi teisę laikyti, kad tiekėjas neturi reikalaujamo profesinio pajėgumo, jeigu nustato tiekėjo interesų
konfliktą, galintį neigiamai paveikti pirkimo sutarties vykdymą
• Jeigu reikalaujama, kad tiekėjas pateiktų įrodymus, kad jo siūlomas pirkimo objektas atitinka kokio nors
ženklo reikalavimus arba atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą, arba kad tiekėjas laikosi
kokybės / aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, tiekėjas gali pateikti kitus įrodymus tik jeigu
dėl nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių jis negali gauti ženklo / tyrimų ataskaitos / pažymos /
sertifikato per nustatytą laiką (arba, kokybės vadybos sistemų atveju – supaprastintuose pirkimuose)
• Palengvės patirties vykdant darbus įrodymų gavimas – nustatyta PO pareiga ne vėliau kaip 5 darbo
dienas nuo tiekėjo prašymo gavimo dienos išduoti pažymą apie tiekėjo per paskutinius 5 metus atliktų
darbų ir galutinių rezultatų tinkamumą vykdant su PO sudarytas pirkimo sutartis

18

Rėmimasis kitų subjektų pajėgumais

• Griežčiau reglamentuota galimybė remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais:
• Tiekėjas galės remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tam, kad pagrįstų atitiktį išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos
ar profesinės patirties reikalavimams tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks paslaugas, atliks darbus,
kuriems reikia jų turimų pajėgumų
• PO galės pareikalauti, kad ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi grįsdamas savo atitikimą
nustatytiems ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimams, būtų solidariai atsakingi už pirkimo sutarties
įvykdymą
• Ūkio subjektai, kurių pajėgumu remiasi tiekėjas, privalės atitikti nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir jų atžvilgiu
turi nebūti pašalinimo pagrindų
• Tiekėjas turės teisę pakeisti šių reikalavimų neatitinkantį ūkio subjektą per PO nustatytą terminą
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Pasikeitimai vertinant pasiūlymus

Nauji pasiūlymų vertinimo kriterijai

Sąnaudos
pagal
gyvavimo
ciklo sąnaudų
metodą

Kainos ar
sąnaudų ir
kokybės
santykis

Kaina
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Kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis
• Kokybiniai kriterijai turi būti susiję su pirkimo objektu, pvz.:
• techninius pranašumus, estetines ir funkcines charakteristikas, prieinamumą, tinkamumą visiems vartotojams,
socialines, aplinkosaugines ir inovatyvias charakteristikas bei sąžiningos prekybos sąlygas (pvz., taikant šį
kriterijų gali būti vertinama, kiek tiekėjo siūlomas atlyginimas pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams viršija
jo arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kilmės šalyje nustatytą minimalų darbo užmokestį)
• pirkimo sutarčiai įvykdyti paskirtų darbuotojų organizavimą, kvalifikaciją ir patirtį, kai tai daro reikšmingą įtaką
pirkimo sutarties įvykdymo kokybei
• garantinę priežiūrą ir techninę pagalbą, pristatymo sąlygas (pvz., pristatymo datą, procesą, trukmę arba
įvykdymo laikotarpį)
• pasiūlymų vertinimo kriterijai yra susiję su pirkimo objektu, jeigu jie susiję su perkamais darbais, prekėmis ar
paslaugomis bet kokiu atžvilgiu ir bet kuriame jų gyvavimo ciklo etape, įskaitant konkretaus gamybos, tiekimo,
teikimo, atlikimo ar prekybos proceso arba kito gyvavimo ciklo etapo proceso veiksnius, net jeigu šie veiksniai
neapima jų fizinių ypatybių

• pirkimo dokumentuose galima iš anksto įtvirtinti fiksuotą kainą ar sąnaudas
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Sąnaudos pagal gyvavimo ciklo sąnaudų metodą
• Vertinamos atsižvelgiant į:
• PO ar kitų naudotojų patiriamas išlaidas:
• su įsigijimu susijusias išlaidos, įskaitant kainą
• naudojimo išlaidas (pvz., elektros energijos)
• eksploatavimo išlaidas
• gyvavimo ciklo pabaigos išlaidas (perdirbimas, utilizavimas ir pan.)
• išlaidas, susijusias su gyvavimo laikotarpiu sukeliamais išoriniais aplinkos veiksniais, jeigu įmanoma nustatyti ir
patikrinti tokių išlaidų piniginę vertę
• pvz., išmetamų teršalų kiekio ar poveikio mažinimas

• turi būti taikomi ES patvirtinti privalomi bendrieji gyvavimo ciklo sąnaudų metodai
•

pvz., direktyvą 2009/33/EB įgyvendinančius nacionalinius teisės aktus dėl švarių ir energetiškai efektyvių kelių
transporto priemonių
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Kaina

• Labiau išimtinis pasiūlymų vertinimo kriterijus
• ne daugiau 30% bendros PO pirkimų vertės per kalendorinius metus
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Sutarties sudarymas, keitimas, vykdymas

Sutarties sudarymas

• PO gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu
tiekėju, jeigu nustato, kad pasiūlymas neatitinka aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės
įpareigojimų, nustatytų ES ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir VPĮ 5 priede nurodytose
tarptautinėse konvencijose (dėl darbo sąlygų, ozono sluoksnio apsaugos, pavojingų atliekų pervežimo ir
tvarkymo)
• Sutrumpėja atidėjimo terminas, kai pranešimas apie sprendimą sudaryti sutartį pateikiamas el.
priemonėmis – 10 dienų tarptautinių pirkimų ir 5 darbo dienos supaprastintų pirkimų atveju
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Sutarties keitimas (1)
• Nustatytos kur kas lankstesnės pirkimo sutarties keitimo galimybės. Sutartį keisti galima, kai:
pakeitimas iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir
nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo
dokumentuose nustatant pirkimo sutarties
peržiūros galimybes

•
•
•

prireikia iš to paties tiekėjo pirkti papildomų
darbų, paslaugų ar prekių, neįtrauktų į
pirminį pirkimą, kai:

•

•

pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių,
kurių protinga ir apdairi PO negalėjo
numatyti, ir:

•
•

Pvz., kainos indeksavimas, atlyginimų darbuotojams peržiūra, sutarties
termino pakeitimas, perkamų kiekių, apimties, pirkimo objekto
pakeitimai
Turi būti nustatyta galima pakeitimų apimtis, pobūdis ir aplinkybės,
kurioms esant tai galima atlikti
Negali iš esmės pasikeisti pirkimo sutarties pobūdis

tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių
(pvz., įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir
sąveikumo reikalavimų užtikrinimas) ir dėl to, kad perkančiajai
organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų
dubliavimą; ir
atskiro pakeitimo vertė neviršija 50%, o bendra visų tokių pakeitimų
vertė – 100% pradinės sutarties vertės

pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis; ir
atskiro pakeitimo vertė neviršija 50%, o bendra visų tokių pakeitimų
vertė – 100% pradinės sutarties vertės
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Sutarties keitimas (2)
• Nustatytos kur kas lankstesnės pirkimo sutarties keitimo galimybės. Sutartį keisti galima, kai (tęs.):
tiekėjas pakeičiamas nauju tiekėju:

•
•

•

pagal pirkimo dokumentuose iš anksto nedviprasmiškai nustatytus
reikalavimus; arba
dėl pradinio tiekėjo reorganizavimo, likvidavimo, restruktūrizavimo ar
bankroto procedūros naujas tiekėjas, atitinkantis anksčiau pirkimo
dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, visiškai arba iš
dalies perima pradinio tiekėjo teises ir pareigas; arba
kai pati PO prisiima tiekėjo įsipareigojimus subtiekėjų atžvilgiu (tik jeigu
buvo numatyta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė)

pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, yra ne
esminis
kai tenkinamos visos šios sąlygos kartu:

•
•
•

bendra visų tokių pakeitimų vertė neviršija atitinkamų tarptautinio
pirkimo vertės ribų; ir
bendra visų tokių pakeitimų vertė neviršija 10% pradinės sutarties
vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju / 15% – darbų pirkimo atveju;
ir
pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis

• Pakeitus pirkimo sutartį, bus privaloma per 3 darbo dienas paskelbti apie tai skelbimą
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Sutarčių vykdymas

• Pirkimo sutartyje privaloma nustatyti tiesioginio atsiskaitymo galimybę (nebent to negalima dėl pirkimo
sutarties pobūdžio)
• Subtiekėjui išreiškus norą pasinaudoti tokia galimybe, sudaroma trišalė pirkimo sutartis tarp PO, tiekėjo ir
subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo sutartyje
nustatytus reikalavimus
• Tiekėjui turi būti nustatyta teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams

• Stiprinama pirkimo sutarčių vykdymo kontrolė: pirkimo sutarties vykdymo metu (PVM) sąskaitos
faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai ir avansinės sąskaitos teikiamos tik „E. sąskaita“
priemonėmis
• išimtis – nustatyti nepaprastosios padėties / karo / mobilizacijos atvejai ir žodžiu sudarytos pirkimo sutartys
• PO turi teisę neapmokėti sąskaitų, pateiktų ne per „E. sąskaita“ sistemą
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Jūsų klausimai?
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