Iki 2018 m. kovo 15 d. privaloma paviešinti suvestinę
Nuo liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų (toliau – VPĮ) ir Lietuvos
Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities
perkančiųjų subjektų (toliau – PĮ) įstatymams, tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek
perkantiesiems subjektams (toliau kartu – pirkimo vykdytojas) išlieka pareiga Centrinėje viešųjų
pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) skelbti planuojamų atlikti viešųjų pirkimų ir
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų atliekamų
pirkimų (toliau kartu – pirkimai) suvestinę, vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų
pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu1. Ši suvestinė turi būti paskelbta kiekvienais metais
ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos.
Tais atvejais, kai subjektas tampa pirkimo vykdytoju einamųjų biudžetinių metų
laikotarpiu (po kovo 15 dienos), jis turi paskelbti suvestinę likusiam biudžetinių metų laikotarpiui ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo planuojamų atlikti pirkimų plano patvirtinimo.
Jei iki kovo 15 d. pirkimo vykdytojas ketina vykdyti pirkimus, pavyzdžiui, vasario mėn.
planuoja vykdyti atvirus konkursus dėl IT paslaugų ir kanceliarinių prekių įsigijimo, bet dar nėra
pasitvirtinęs planuojamų atlikti einamaisiais kalendoriniais metais pirkimų plano, iki šių pirkimų
pradžios privalo pasitvirtinti planą dėl žinomų pirkimų ir kuriuos ketina pradėti vykdyti dar iki kovo
15 d. bei juos paviešinti suvestinėje. Ne vėliau kaip iki kovo 15 d. pirkimo vykdytojas privalės
paviešinti likusią informaciją apie žinomus būsimus pirkimus (VPĮ 26 straipsnio 1 dalis/PĮ 38
straipsnio 1 dalis).
Atkreipiame dėmesį, kad ankstesniais metais paskelbtos suvestinės iš CVP IS negali būti
pašalinamos. Suvestinė einamiesiems biudžetiniams metams rengiama naujai, o ne keičiant praėjusių
metų suvestinės duomenis.
Suvestinėje turi būti skelbiama apie:
•
•
•
•

tarptautinius, supaprastintus (išskyrus mažos vertės) pirkimus,
pirkimus, atliekamus per centrinę perkančiąją organizaciją (išskyrus mažos vertės pirkimų
atveju),
supaprastintus pirkimus pagal VPĮ 25 straipsnio 3 ir 4 dalis,
vidaus sandorius.
Suvestinėje nurodoma informacija:

•
•
•
•
•
•
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pirkimo būdas,
pirkimo objekto pavadinimas,
pirkimo rūšis (prekės, paslaugos ar darbai),
BVPŽ,
numatomo pirkimo apimtis (pirkimo vertė ar kiekis (apimtis), ar kiekis ir apimtis). Jei
nurodoma pirkimo vertė, ji pateikiama be PVM),
ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų
atlikimo trukmė su pratęsimais),
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•
•
•
•

pirkimo procedūrų pradžia,
ar bus sudaromas vidaus sandoris,
ar bus įsigyjama iš centrinės perkančiosios organizacijos ar per ją,
ar bus atliekamas rezervuotas pirkimas.

Jeigu pirkimo vykdytojas įgalioja kitą pirkimo vykdytoją atlikti pirkimo procedūras,
informacija apie šį pirkimą nurodoma įgaliojusio pirkimo vykdytojo pirkimų plane ir suvestinėje.
Suvestinės nereikia keisti:
•

jeigu dėl nenumatytų aplinkybių pirkimo vykdytojui iškyla poreikis ypač skubiai vykdyti
suvestinėje nenurodytą pirkimą

arba
•

kai konkretaus pirkimo vykdymo metu keičiasi informacija, kuri apie šį pirkimą jau buvo
nurodyta suvestinėje.

Svarbu:
•
•
•
•

Atsiradus poreikiui patikslinti einamaisiais biudžetiniais metais planuojamų atlikti pirkimų
planus, reikia patikslinti ir paskelbtą suvestinę, kurios pakeitimus pirkimo vykdytojas skelbia
ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pakeitimų patvirtinimo.
Informacija apie konkretų pirkimą ar vidaus sandorį suvestinėje tikslinama iki šio pirkimo
pradžios ar vidaus sandorio sudarymo pradžios.
Jei pirkimo vykdytojas nusprendžia nevykdyti tam tikro pirkimo ar vidaus sandorio, toks
pirkimas ar vidaus sandoris nėra pašalinami iš suvestinės. Tokiu atveju pirkimo
vykdytojas suvestinėje pažymi, kad pirkimas ar vidaus sandoris nebus vykdomas.
Pirkimo vykdytojui skelbiant CVP IS informaciją, VPT netikrina informacijos turinio
atitikties pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams ir neatlieka jokio šios informacijos
turinio tikslinimo ar taisymo.
Kaip tinkamai pasirinkti pirkimo būdą2

Atkreipiame dėmesį, kad po 2017-07-01 pirkimo vykdytojas nors pirkimo vertė didesnė ar
lygi mažos vertės pirkimo ribai, gali kaip mažos vertės pirkimus atlikti pirkimų iki 58 000 Eur (be
PVM) prekėms ir paslaugoms, iki 145 000 Eur (be PVM) darbams.

Pavyzdžiai dėl pirkimo būdo pasirinkimo teikiami perkančiosioms organizacijoms, kadangi perkantysis subjektas savo
patvirtintame mažos vertės pirkimų tvarkos apraše gali nusistatyti ir kitus pirkimo būdus bei pirkimo sutarties vertę,
kada atliekamas mažos vertės neskelbiamas ar skelbiamas pirkimas.
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Prekių įsigijimas
To paties tipo prekėmis laikoma prekės, kurios priklauso tai pačiai prekių grupei pagal BVPŽ
skaitmeninio kodo pirmus tris skaitmenis, išskyrus Numatomo viešojo pirkimo ir pirkimo vertės
skaičiavimo metodikoje3 nustatytus atvejus (toliau – Vertės metodika), kai:
•
•

prekių pirmi penki BVPŽ skaitmeninio kodo skaitmenys skiriasi ir prekės nėra skirtos
identiškam ar panašiam naudojimui,
tokių prekių savo asortimente įprastai neturi vienas tiekėjas (atsižvelgiama į tiekėjo
specializaciją ir suinteresuotumą atitinkamoje veikloje).
PAVYZDYS.

Pavyzdžiui, numatoma įsigyti to paties tipo prekių, kurių pirkimo vertė 61 000 Eur (be PVM).
Pirkimo vykdytojas gali iki 58 000 Eur (be PVM) atlikti mažos vertės pirkimus, o supaprastintus
pirkimus atliks už likusią vertę.
2018 m. perkančioji organizacija ketina įsigyti:
Nešiojamieji kompiuteriai 30213100-6 – 23 000 Eur (I ketv.) – skelbiama apklausa.
Planšetiniai kompiuteriai 30213200-7 – 28 000 Eur (II ketv.). – atviras konkursas4.
Stacionarūs kompiuteriai 30213000-5 – 10 000 Eur (III ketv.) – skelbiama apklausa.
Kai prekės nėra to paties tipo
2018 m. perkančioji organizacija ketina įsigyti žemiau išvardintas prekes (daugiau prekių,
kurių BVPŽ kodas prasideda 302...... neketina įsigyti):
Nešiojamieji kompiuteriai 30213100-6 – 23 000 Eur (II ketv.) – skelbiama apklausa.
Spausdintuvai ir braižytuvai 30232100-5 – 3000 Eur ((II ketv.) – neskelbiama apklausa5.
Atkreipiame dėmesį, kad įsigyjamų kompiuterių vertės nesisumuoja su įsigyjamų
spausdintuvų verte, kadangi tai nėra laikoma to paties tipo prekėmis.
Paslaugų įsigijimas
To paties tipo paslaugos – paslaugos, kurios priklauso tai pačiai paslaugų grupei pagal BVPŽ
skaitmeninio kodo pirmus tris skaitmenis, išskyrus Vertės metodikoje nustatytus atvejus, kai:
•
•

paslaugų teikimo sritis nėra identiška ar panaši,
tokių paslaugų įprastai neteikia vienas tiekėjas (atsižvelgiama į tiekėjo specializaciją ir
suinteresuotumą atitinkamoje veikloje).
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Vykdomas kaip supaprastintas.
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Žodžiu ar raštu, renkasi pati perkančioji organizacija.
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PAVYZDYS.
Pavyzdžiui, numatoma įsigyti to paties tipo paslaugų, kurių pirkimo vertė 103 000 Eur (be
PVM). Pirkimo vykdytojas gali iki 58 000 Eur (be PVM) atlikti mažos vertės pirkimus, o
supaprastintus pirkimus atliks už likusią vertę.
2018 m. perkančioji organizacija ketina įsigyti:
Programinės įrangos priežiūros ir tvarkymo paslaugos 72267000-4 – 20 000 Eur (I ketv.) –
skelbiama apklausa.
E-parašo funkcionalumo įdiegimo paslaugos 72212223-8 – 5 000 Eur (I ketv.) – neskelbiama
apklausa6.
Sistemų ir techninės konsultacinės paslaugos 72220000-3 – 11 000 Eur (III ketv.) – skelbiama
apklausa.
Programavimo paslaugos informacinio medžio sukūrimui 72243000-0 – 9000 Eur(IV ketv.) –
neskelbiama apklausa (žodžiu ar raštu, renkasi pati perkančioji organizacija).
IT infrastruktūros vystymo paslaugos 72267000-4 – 50 000 Eur (IV ketv.) – atviras konkursas
(vykdomas kaip supaprastintas).
Sistemų ir techninės konsultacinės paslaugos 72220000-3 – 8000 Eur (IV ketv.) – neskelbiama
apklausa (žodžiu ar raštu, renkasi pati perkančioji organizacija).
Kai paslaugos nėra to paties tipo
2018 m. perkančioji organizacija ketina įsigyti žemiau išvardintas paslaugas (daugiau
paslaugų, kurių BVPŽ kodas prasideda 794...... neketina įsigyti):
Viešųjų ryšių paslaugos 79416000-3 – 14 000 Eur (be PVM) (I ketv.) – skelbiama apklausa.
Viešųjų pirkimų konsultacinės paslaugos 79418000-7 – 9000 (be PVM) (I ketv.) – neskelbiama
apklausa7.
Atkreipiame dėmesį, kad įsigyjamų viešųjų ryšių paslaugų vertės nesisumuoja su įsigyjamų
viešųjų pirkimų konsultacinėmis paslaugomis, kadangi tai nėra laikoma to paties tipo paslaugomis.
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Žr. į 5 komentarą.
Žr. į 5 komentarą.

Darbų įsigijimas
Darbų pirkimo vertė yra visų numatomų atlikti darbų, kurie kartu kaip statybos ir (arba)
inžinerinės veiklos, kaip visumos, rezultatas savarankiškai atlieka vieną ūkinę ar techninę funkciją,
pirkimo sutarčių verčių suma8.
PAVYZDYS.
Pavyzdžiui, numatoma įsigyti administracinio pastato remonto darbus dėl kurių projektas
nebus rengiamas, kurių pirkimo vertė 191 999 Eur (be PVM). Pirkimo vykdytojas gali iki 145 000
Eur (be PVM) atlikti mažos vertės pirkimus, o supaprastintus pirkimus atliks už likusią vertę.
2018 m. perkančioji organizacija ketina įsigyti šiuos rangos darbus:
Slankiųjų pertvarų įrengimas – 8000 Eur (be PVM) (I ketv.) – neskelbiama apklausa9.
300 kv. m sienų dažymas – 2200 Eur (be PVM) (II ketv.) – neskelbiama apklausa10.
Grindų plytelių, kiliminių grindų ir linoleumo grindų dangų klojimas – 9999 Eur (be PVM) (III ketv.)
– neskelbiama apklausa11.
Santechnikos darbai – 109 800 Eur (be PVM) (II ketv.) – skelbiama apklausa.
Langų ir durų keitimas – 62 000 Eur (be PVM) (III ketv.) – skelbiama apklausa.
Kadangi pirkimo sutartys bus sudaromos dėl neidentiškų ar panašių to paties statinio statybos
darbų (aukščiau paminėti pavyzdžiai), vertės nesisumuoja.
2018 m. perkančioji organizacija ketina įsigyti šiuos rangos darbus:
Pavyzdžiui, jeigu pirkimo vykdytojas pagal parengtą statinio projektą ketina statyti
universalią areną etapais (pirmas etapas – 2018-2019 m., patalpų statyba, antras etapas – 20202021 m. automobilių stovėjimo aikštelės ir įvažiavimo kelių statybos darbai) ir dėl šių etapų sudarys
atskiras pirkimo sutartis, skaičiuojant darbų pirkimo vertę, šių numatomų sudaryti pirkimo sutarčių
vertės turi būti sumuojamos.

Laikoma, kad darbai kartu kaip statybos ir (arba) inžinerinės veiklos, kaip visumos, rezultatas savarankiškai atlieka
vieną ūkinę ar techninę funkciją, kai yra bent vienas iš šių atvejų (Vertės metodikos 18.1-18.2 p.):
18.1. jeigu darbai ir (arba) inžinerinė veikla atliekami pagal vieną statinio projektą ar pirkimo vykdytojo parengtą
techninę specifikaciją tam statiniui (jei statinio projektas rengiamas dalimis, darbų pirkimo vertė skaičiuojama sumuojant
visų pirkimo sutarčių, sudaromų dėl darbų, įsigyjamų pagal dalimis parengtą projektą, vertes).
18.2. Jeigu statinio projektas, kaip nurodyta 18.1 papunktyje, neturi būti rengiamas, tačiau pirkimo sutartys sudaromos
dėl identiškų ar panašių to paties statinio statybos darbų. Identiškais ar panašiais laikomi tokie darbai, kurie priklauso tai
pačiai veiklos klasei, nurodytai VPĮ 1 priede arba PĮ 1 priede.
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Identiškais ar panašiais laikomi tokie darbai, kurie priklauso tai pačiai veiklos klasei, nurodytai VPĮ
1 priede ( žr. 1 paveiksle):
1 paveikslas

