VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBAI PATEIKTAS KLAUSIMAS:
Vykdant elektroninį viešąjį pirkimą perkančioji organizacija atlieka tiekėjų
kvalifikacijos vertinimą. Nustačius, kad vieno iš tiekėjų pateikti duomenys apie kvalifikaciją
yra neišsamūs, ji paprašė tiekėjo duomenis patikslinti ir nustatė terminą, per kurį jis turi juos
pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis. Tiekėjas per
nustatytą terminą kvalifikacijos duomenų patikslinimo nepateikė, tačiau juos pateikė
pavėluotai, kartu pateikdamas paaiškinimus. Tiekėjas nurodė, kad kvalifikacijos duomenų
patikslinimus perkančiosios organizacijos nurodytais terminais CVP IS priemonėmis negalėjo
pateikti dėl CVP IS trikdžių, pateikė ekranvaizdžius (ang. print screen), kad duomenis bandė
įkelti laiku, bei pateikė raštu gautą Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimą, kad paklausime
nurodytomis dienomis CVP IS veikė su trikdžiais, dėl ko tiekėjas negalėjo laiku pateikti
duomenų CVP IS. Ar gali perkančioji organizacija priimti pavėluotai pateiktus kvalifikacijos
duomenų patikslinimus?
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS ATSAKYMAS
Įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje numatyta, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar
neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų
pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą
terminą.
Paklausime aptariamu atveju tiekėjas pateikė kvalifikacijos patikslinimus po perkančiosios
organizacijos nustatyto termino pabaigos. Jeigu tiekėjas nespėja iki perkančiosios organizacijos
nurodyto termino pateikti kvalifikacijos patikslinimų, jis turėtų prašyti perkančiosios organizacijos
nustatytą terminą pratęsti. Siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų principų laikymąsi, perkančioji
organizacija neturi priimti tiekėjo pavėluotai pateiktų kvalifikacijos patikslinimų. Jeigu tiekėjas
nepaprašo perkančiosios organizacijos pratęsti nurodytą terminą, o kvalifikaciją patikslinančius
dokumentus ar informaciją pateikė pavėluotai, tokį pasiūlymą, vadovaujantis Įstatymo 32 straipsnio
6 dalimi, 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu, perkančioji organizacija turi atmesti.
Iš kartu su paklausimu pateiktos informacijos matyti, kad tiekėjas informavo perkančiąją
organizaciją apie atsiradusius techninius nesklandumus, objektyvias, nuo tiekėjo nepriklausančias
priežastis, dėl kurių negalėjo laiku pateikti prašomų duomenų. Paaiškėjus aplinkybei, kad tiekėjas
nepateikė kvalifikaciją patikslinančių dokumentų ar informacijos ne dėl savo kaltės, o dėl CVP IS
trikdžių ir perkančiajai organizacijai gavus tokių aplinkybių įrodymus (pavyzdžiui, Viešųjų pirkimų
tarnybos patvirtinimą, kad CVP IS trikdžiai sąlygojo duomenų nepateikimą), perkančioji
organizacija turėtų priimti tiekėjo pateiktus kvalifikacijos patikslinimus.
Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad tiekėjai, siekiantys dalyvauti viešuosiuose
pirkimuose, turi elgtis sąžiningai, apdairiai, rūpestingai ir atidžiai. Jie turėtų įvertinti galimų trikdžių
(interneto ryšio greitis, interneto ryšio nutrūkimas, elektros srovės tiekimo sutrikimas,
kompiuterizuotos darbo vietos nustatymų pakeitimas, elektroninio parašo naudojimui reikalingos
programinės įrangos atnaujinimas, sistemos darbo sulėtėjimas, trečiųjų šalių informacinių sistemų
pralaidumas ir greitaveika ir t. t.) riziką ir skirti pakankamai laiko pasiūlymo patikslinimų
pateikimui.
Pažymime, kad perkančioji organizacija, atsižvelgdama į visas su konkrečiu atveju
susijusias aplinkybes, sprendimus dėl tiekėjo kvalifikacijos tikslinimo priima pati.
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