Dažniausiai daromos klaidos,
nustatant kvalifikacinius
reikalavimus

Dėmesys
Per daug kvalifikacinių reikalavimų, dažnai nepagrįstų, vienas
kitą dubliuojančių, perteklinių.
Kvalifikacinių reikalavimų gausa negarantuoja tinkamo
sutarties įvykdymo.
Kvalifikaciniai reikalavimai
1) negali dirbtinai riboti konkurencijos;
2) turi būti pagrįsti;
3) turi būti proporcingi pirkimo objektui;
4) turi būti tikslūs ir aiškūs.

Per mažai dėmesio skiriama sutarties
priežiūrai
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DAŽNIAUSIAI DAROMOS KLAIDOS
33 STRAIPSNIS

SĄLYGOS, DRAUDŽIANČIOS IR
RIBO JANČIOS TIEKĖJŲ DALYVAVIMĄ PIRKIME
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VPĮ 33 str. 1 d. 1 p.
1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar
ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio
asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti)
asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo
apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar
panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus
nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už <...>.
Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis
teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2004/18/EB dėl <...>.
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VPĮ 33 str. 1 d. 3 p.
2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo,

dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
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VPĮ 33 str. 1 d. 2 p.
3. Dokumentai:
Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų, mokėjimu Tiekėjas turi
pateikti:
- Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikia <...>.
- Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo
nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji
organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną,
nurodytą skelbime.
- Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia <...>.
Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, mokėjimu Tiekėjas turi pateikti <...>
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VPĮ 33 str. 2 d. 1 p., 2 p.
4. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos
arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. (VPĮ 33 str. 2 d. 1p.)
Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos
priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies,
kurioje jis registruotas, įstatymus. (VPĮ 33 str. 2 d. 2p.)
Dokumentai:
1) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia <...>.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos
reikalavimo 1 papunktyje nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo
termino dieną, nurodytą skelbime.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies,
iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.
2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas
- nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties,
- sustabdęs ar apribojęs savo veiklos,
- nesiekia susitarimo su kreditoriais,
arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad
- tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties,
- sustabdęs ar apribojęs savo veiklos,
- nesiekia susitarimo su kreditoriais
arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali
deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
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VPĮ 33 str. 2 d. 3 p.
5. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, neturi neišnykusio ar nepanaikinto
teistumo arba dėl tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5
metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas
veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei
ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai,
valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus VPĮ 33 str. 1 d.
išvardytas veikas.
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VPĮ 33 str. 2 d. 4 p.
6. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji
organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte
vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip
profesinės etikos pažeidimas, kai <...>.
Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas
pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo
paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę
sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo,
dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra
pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos
Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą
laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo
įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
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VPĮ 33 str. 2 d. 8 p.
7. Teikėjas nuo 2016-01-01 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo,
dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per
pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo
tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo
sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to
patirtus nuostolius.
Pateikiama: Laisvos formos teikėjo deklaracija.
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DAŽNIAUSIAI DAROMOS KLAIDOS IR
PAVYZDŽIAI

34 STRAIPSNIS.
KANDIDATŲ IR DALYVIŲ TEISĖ VERSTIS VEIKLA
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VPĮ 34 str. 1 d.
1. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti.
Valstybės įmonės Registro centro išduotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro
išplėstinis išrašas ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis <...>.
Atkreipiame dėmesį, kad Perkančiosios organizacijos, tikrindamos tiekėjų kvalifikaciją, vis dar
reikalauja Juridinio asmens registravimo pažymėjimo. Primename, kad nuo 2010 m. sausio 1 d.,
pasikeitus Civilinio kodekso 2.65 str., šie dok. neišduodami, o nuo 2012-10-07, įsigaliojus
Juridinių asmenų registro nuostatų pakeitimams, juridinių asmenų, jų filialų ir atstovybių, užsienio
juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų ir atstovybių registravimo pažymėjimai ir jų dublikatai
pripažinti netekusiais galios.
Perkančiosios organizacijos, tikrindamos tiekėjų kvalifikaciją, turi reikalauti galiojančių
dokumentų, pvz.,
Trumpojo (ir įstatų),
pagrindinių duomenų,

išplėstinio,
išplėstinio su istorija išrašų,
elektroninio sertifikuoto išrašo - prieigos rakto (kodo) ESI.
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Įvardinti, kokia veikla tiekėjas turi verstis
Pavyzdžiui:
1. Tiekėjas turi teisę verstis farmacine veikla.
Pateikiama licencija, patvirtinanti tiekėjo teisę verstis farmacine
veikla, išduota Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos arba atitinkamos užsienio
šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų
institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas
registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti
tiekėjo teisę verstis farmacine veikla.
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Įvardinti, kokius dokumentus pateikia LR registruotas bei
kokius dokumentus pateikia užsienio šalyje registruotas tiekėjas.
PAVYZDŽIUI:
2. Tiekėjas turi turėti teisę atlikti geologinius tyrimus.
Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas turi pateikti Lietuvos
Geologijos tarnybos išduotą leidimą geologinių tyrimų atlikimui.
Užsienio šalyje registruotas teikėjas taip pat pateikia Lietuvos
Respublikos žemės gelmių įstatymo nustatyta tvarka išduotą leidimą
atlikti geologinius tyrimus.
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35 STRAIPSNIS.
KANDIDATŲ IR DALYVIŲ EKONOMINĖ IR
FINANSINĖ BŪKLĖ
(komentaras ir pavyzdžiai)
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Tiekėjų kvalifikacijos rekomendacijų 19.1 p.

Tiekėjas yra apsidraudęs nuo profesinės rizikos.

Kriterijus naudotinas kvalifikacijos tikrinimo procedūroje,
kai teisės aktais yra nustatyta pareiga apsidrausti profesiniu
civilinės atsakomybės draudimu (pavyzdžiui, šiuo draudimu
turi draustis advokatai, antstoliai, audito įmonės, draudimo
brokerių įmonės, įrenginių techninės būklės tikrinimo
įstaigos, kelionių organizatoriai, muitinės tarpininkai ir kt.).
Paprastai teisės aktuose nustatyti ir draudimo reikalavimai,
pavyzdžiui, minimali privaloma suma, todėl jų perkančioji
organizacija neturėtų nurodyti pati.
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Tais atvejais, kai teisės aktais nustatyta pareiga profesiniu civilinės atsakomybės
draudimu apdrausti atskirai kiekvieną objektą, dėl kurio sudaroma pirkimo sutartis,
perkančioji organizacija negali kelti šio reikalavimo kaip kvalifikacinio. Šiuo
atveju reikalavimas apdrausti pirkimo objektą nustatomas pirkimo dokumentuose
pateikiamose pirkimo sutarties sąlygose arba pirkimo sutarties projekte, nurodant,
kad pirkimo objekto draudimą patvirtinantį dokumentą turės pateikti tiekėjas, kurio
pasiūlymas pripažintas laimėjusiu ir su kuriuo bus pasirašyta pirkimo sutartis.
(„Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinės rekomendacijos“ (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 (Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1S-196 redakcija)
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Tiekėjų kvalifikacijos rekomendacijų 19.2 p.
Vidutinės metinės visos veiklos pajamos
a) per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas
vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus);
b) nenurodyti konkrečių metų, pvz. 2014-2016 m.;

c) ne mažiau kaip 0,5 / 1 / 1,5 karto didesnė už pasiūlymo vertę;
Nustatydama šio kriterijaus reikšmę, PO atsižvelgia į numatomos sudaryti pirkimo sutarties trukmę.
Jei pirkimo sutarties trukmė ilgesnė nei metai, rekomenduojama nustatyti atitinkamai mažesnę
vidutinių metinių bendrųjų visos veiklos pajamų reikšmę, tuo tarpu, jei pirkimo sutartis trumpalaikė –
didesnę.
Pavyzdžiui, jei pirkimo sutarties trukmė yra treji metai, rekomenduotina nustatyti, kad vidutinės
metinės visos veiklos pajamos būtų ne mažesnės kaip 0,5 pirkimo pasiūlymo vertės.
d) kriterijus naudotinas perkant prekes ir paslaugas;
e) nepainioti terminų: „apyvarta“ ir „pajamos“.
Patvirtinantys dokumentai – atitinkamų metų pelno (nuostolio) ataskaitos arba šalies, kurioje
registruotas tiekėjas, atitinkamas dokumentas.
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Tiekėjų kvalifikacijos rekomendacijų 19.3 p.
Vidutinės metinės pajamos tos veiklos, su kuria susijęs atliekamas
pirkimas
a) per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas
vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus);
b) nenurodyti konkrečių metų, pvz. 2014-2016 m.;
c) ne mažiau kaip 0,5 / 1 / 1,5 karto didesnė už pasiūlymo vertę;
d) kriterijus naudotinas perkant prekes ir paslaugas;
e) nepainioti terminų: „apyvarta“ ir „pajamos“;
f)

kriterijus naudotinas, kai tikėtina, kad pirkime galintys dalyvauti tiekėjai verčiasi keliomis
veiklomis ir dėl to visos veiklos pajamos nepakankamai apibūdina tiekėjų finansinę būklę;
pvz., tas pats tiekėjas užsiima pieno pardavimo, statybų veikla, automobilio remonto

veikla;
g) aiškiai įvardinti, kokios veiklos, bet per daug nesusiaurinti,
pvz.: ne pieno, o maisto produktų pardavimo;
ne kompiuterių, o kompiuterinės įrangos;

Atkreiptinas dėmesys, kad nerekomenduojama taikyti, jei keliamas reikalavimas dar ir būti įvykdžius
tokią pačią sutartį (pvz., miltai nepasiturintiems)
Patvirtinantys dokumentai – tiekėjo pažyma apie atitinkamų metų konkrečių prekių, paslaugų pajamas.
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PAVYZDYS (neteisingas)
Tiekėjo vidutinė metinė apyvarta, susijusi su siūlomų Finansų ir
materialinių išteklių valdymo informacinės sistemos palaikymo ir
priežiūros paslaugų pardavimu, per pastaruosius tris metus arba
per laiką nuo paslaugų teikėjo įregistravimo dienos, jeigu
paslaugų teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus – ne mažesnė
kaip pasiūlymo vertė.

Netinkamos vietos pabrauktos.
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Tiekėjų kvalifikacijos rekomendacijų 19.4 p.
Grynasis pelnas (nuostoliai)
a) per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos
(jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus);
b) nenurodyti konkrečių metų, pvz. 2014-2016 m.;
c) grynojo pelno (nuostolių) rodiklio teigiama reikšmė. Sumuojamos kiekvienų metų
reikšmės per visą nurodytą laikotarpį;
d) kriterijus naudotinas perkant prekes, paslaugas bei darbus;
e) kriterijus naudotinas, kai numatoma sudaryti ilgalaikes pirkimo sutartis;
Atkreiptinas dėmesys, kad nerekomenduojama taikyti, kai keliamas dar ir reikalavimas turėti
apyvartinių lėšų.
Patvirtinantys dokumentai – atitinkamų metų pelno (nuostolio) ataskaita arba šalies, kurioje
registruotas tiekėjas, atitinkamas dokumentas;

PAVYZDYS:
+10, -15, +20 = +15
-15, -10, +40 = +15
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Tiekėjų kvalifikacijos rekomendacijų 19.5 p.
Kritinio likvidumo koeficientas
Kritinio likvidumo koeficientas – tiekėjo trumpalaikio finansinio stabilumo rodiklis.
Kriterijus išreiškiamas kaip trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais
įsipareigojimais.
a) per pastaruosius finansinius metus;
b) nenurodyti konkrečių metų, pvz. 2016 m.;
c) kriterijus naudotinas perkant prekes, paslaugas bei darbus;
d) rekomenduojama kriterijaus reikšmė – ne mažesnis nei 0,5 – 1 (žr. Statistikos departamento
skelbiamus duomenis, atsižvelgiant į veiklos sritį, laikotarpį);
e) kriterijus naudotinas I pusmetyje;
f)

sausio mėn. vis dar gaunamos sąskaitos, todėl tiekėjai dar neturės balanso;

g) metų pradžioje ne/bus patvirtintas atitinkamų institucijų (jei tiekėjo balansas dar nėra
patvirtintas tiekėjo akcininkų susirinkime ir nėra viešai paskelbtas, PO turėtų nustatyti, kad
tokiu atveju teikiamas tiekėjo vadovo ir buhalterio ar galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens
pasirašytas paskutinių finansinių metų balansas;

Patvirtinantys (įrodantys) dokumentai – paskutinių finansinių metų balansas arba šalies,
kurioje yra registruotas tiekėjas, atitinkamas dokumentas.
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6. Bendrojo mokumo koeficientas
Parodo, kiek vienam įmonės skolos eurui tenka nuosavo kapitalo. Bendrojo mokumo koeficientas
išreiškia įmonės finansinį pajėgumą, stabilumą bei gebėjimą vykdyti savo prievoles ilgalaikėje
perspektyvoje. Šio rodiklio reikšmė ne tik nurodo atvejus, kai tiekėjas gali turėti įsipareigojimų vykdymo
problemų dėl mokumo, bet ir atvejus, kai tiekėjai galėtų neįvertinti savo galimybių ar piktnaudžiauti,
nepagrįstai prisiimdami įsipareigojimų dėl jų galimybes pranokstančio darbų objekto kiekio.

a)
b)
c)
d)

per pastaruosius finansinius metus;
nenurodyti konkrečių metų, pvz. 2016 m.;
kriterijus naudotinas perkant prekes, paslaugas bei darbus;
rekomenduojama kriterijaus reikšmė – ne mažesnis nei 0,5 – 1 (žr. Statistikos

departamento skelbiamus duomenis, atsižvelgiant į veiklos sritį, laikotarpį);
e) kriterijus naudotinas pirkimuose pagal ilgalaikes sutartis;
f) sausio mėn. vis dar gaunamos sąskaitos, todėl tiekėjai dar neturės balanso;
g) metų pradžioje ne/bus patvirtintas atitinkamų institucijų (jei tiekėjo balansas dar nėra
patvirtintas tiekėjo akcininkų susirinkime ir nėra viešai paskelbtas, PO turėtų nustatyti, kad
tokiu atveju teikiamas tiekėjo vadovo ir buhalterio ar galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens
pasirašytas paskutinių finansinių metų balansas.

Atkreiptinas dėmesys, kad nerekomenduojama taikyti kartu su pelno reikalavimu;
Patvirtinantys (įrodantys) dokumentai – paskutinių finansinių metų balansas arba šalies,
kurioje yra registruotas tiekėjas, atitinkamas dokumentas.
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7. Apyvartinės lėšos
Kriterijus naudotinas:
a) Dažniausiai kriterijus naudotinas perkant darbus;

b) kriterijus naudotinas didelės vertės pirkimuose, kai:
b.1) kai nenumatomas avansinis mokėjimas;
b.2) kai nenumatomas „etapinis“ mokėjimas;
a) pagrįstas (apgalvotas) apyvartinių lėšų dydis;
b) tikrai reikia pradinių lėšų pradėti vykdyti veiklą;

c) aktualu tik pirkimo pradžioje, bet ne per visą sutarties trukmę, pvz., tiekėjas turi turėti
apyvartinių lėšų bent pirmiems keliems (…) mėnesiams, jog galėtų įdėti savo lėšų iki
pirmųjų mokėjimų, gaunamų iš perkančiosios organizacijos (nusipirkti medžiagų,
mokėti už darbus pirmus kelis (…) mėnesius tik savo apyvartinėmis lėšomis;
Atkreiptinas dėmesys, kad nerekomenduojama taikyti kartu su pelno reikalavimu.
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VPĮ 36 STRAIPSNIS
KANDIDATŲ IR DALYVIŲ TECHNINIS IR
PROFESINIS PAJĖGUMAS
(Dažniausiai daromos klaidos)
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VPĮ 36 str. 1 d. 1 p.
Per paskutinius 5 metus atliktų darbų sąrašą kartu su užsakovų pažymomis apie
tai, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai;
pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data ir vieta, be to, ar jie buvo
atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų
atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti; prireikus perkančioji organizacija
tokias pažymas gali gauti tiesiai iš užsakovų.
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Perkant darbus vietoj Rekomendacijų 19.2, 19.3, 20.1
punktuose pateiktų kvalifikacijos kriterijų siūloma numatyti:
25.1. vidutinę metinę svarbiausių statybos darbų apimtį per pastaruosius 5 metus
arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei
5 metus).
Rekomenduojama reikšmė – vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų vertė yra ne
mažesnė kaip pusė perkamų darbų (pasiūlymo) vertės.
Patvirtinantys dokumentai – per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo
įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) atliktų darbų
sąrašas kartu su užsakovų pažymomis apie tai, kad svarbiausi darbai buvo atlikti
tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data ir vieta, be to, ar jie
buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą,
reikalavimus ir tinkamai užbaigti.
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PAVYZDYS (apimtis)
1. Tiekėjo per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo Tiekėjo
įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5
metus) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos vidutinė metinė
svarbiausių statybos (statybos/remonto/rekonstrukcijos) darbų
apimtis turi būti ne mažesnė kaip .... EUR (be PVM).
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PAVYZDYS (sutartis)
2. Tiekėjas per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo
įregistravimo dienos (jeigu jis vykdė veiklą mažiau negu 5 metus)) iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, turi būti sėkmingai užbaigęs ar
vykdo bent vieną statinio (statinių grupė: negyvenamieji pastatai)
statybos/remonto/rekonstrukcijos sutartį, kurios darbų vertė ne mažesnė
negu ...... eurų be PVM.

Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo
patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties darbų
įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip .......... eurų be PVM.
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3. Jei vis dėlto prašoma ir apimties, ir patirties, tai turėtų
skirtis pobūdis:
1) Tiekėjo vidutinė metinė statybos/remonto/rekonstrukcijos darbų apimtis per
pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas
vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) yra ne mažesnė kaip .......... EUR be PVM.

2)Tiekėjas per pastaruosius 5 metus (jei tiekėjas veikia trumpiau nei 5 metai, tai nuo
jo registravimo pradžios) privalo būti tinkamai įvykdęs/vykdantis bent vieną
negyvenamosios paskirties statybos/remonto/rekonstrukcijos sutartį, kurios vertė
ne mažesnė kaip ............ eurų be PVM.
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VPĮ 36 str. 1 d. 2 p.
1.2) pagrindinių per paskutinius 3 metus patiektų prekių ar
suteiktų paslaugų sąrašus, nurodant prekių ar paslaugų bendras
sumas, datas ir prekių ar paslaugų gavėjus, neatsižvelgiant į tai, ar
jie yra perkančiosios organizacijos ar ne.
Įrodymui apie prekių patiekimą ar paslaugų suteikimą kandidatai ar
dalyviai pateikia: jei gavėjas buvo perkančioji organizacija, – jos
patvirtintą pažymą, jei gavėjas – ne perkančioji organizacija, – jo
pažymą, o jos nesant – kandidato ar dalyvio deklaraciją
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1. Gydyklos projektavimo ir priežiūros paslaugos:
Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos
(jeigu jis vykdė veiklą mažiau negu 3 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino

pabaigos, turi būti sėkmingai užbaigęs ar vykdo bent vieną visuomeninės paskirties
statinio statybos/remonto/rekonstrukcijos techninio, techninio darbo projekto
parengimo bei projekto vykdymo priežiūros sutartį, kurios paslaugų sutarties vertė
ne mažesnė negu ....... eurų su PVM.
Būsimo objekto/pastato plotas ne mažesnis kaip... kv.m

Pastaba: gali būti įvykdytos ir atskiros sutartys (projektavimo + priežiūros)
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Blogas pavyzdys
Tiekėjas per paskutinius 5 metus (jei tiekėjas veikia
trumpiau nei 5 metai, tai nuo jo įregistravimo pradžios) iki
pasiūlymų pateikimo dienos privalo būti tinkamai įvykdęs
ar vykdyti bent vieną mokyklos projektavimo ir
statybos/rekonstrukcijos darbų sutartį, kurios vertė
privalo būti ne mažesnė kaip ..... EUR be PVM.

33

VPĮ 36 str. 1 d. 6 p.
Paslaugų teikėjo ar rangovo personalo ir (ar) jų vadovaujančio
personalo, ypač asmenų, atsakingų už paslaugų teikimą ar darbų
atlikimą, išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos apibūdinimas.

Keliamas reikalavimas tiekėjams turėti didesnį nei vienas
specialistų skaičių yra perteklinis. Perkančiosios organizacijos
turėtų įvardyti tik reikalaujamas kompetencijas, o sprendimus dėl
specialistų skaičiaus turi priimti tiekėjai, kurie teikdami
pasiūlymus viešuosiuose pirkimuose ir siekdami juos laimėti,
parinks reikiamus išteklius ir jų skaičių, kad optimaliomis
sąnaudomis galėtų įvykdyti pirkimų sąlygas.

34

PAVYZDŽIAI
1. Nekilnojamųjų daiktų (butų) kadastrinių matavimų bylų
sudarymas.
1.49,34 kv. m bendro ploto buto Nr. 101 su bendro naudojimo patalpa;
2.23,14 kv. m bendro ploto buto Nr. 104 su bendro naudojimo patalpa;
3.47,39 kv. m bendro ploto buto Nr. 206 su bendro naudojimo patalpa;
4.19,87 kv. m bendro ploto buto Nr. 209 su bendro naudojimo patalpa;
5.42,71 kv. m bendro ploto buto Nr. 302 su bendro naudojimo patalpa

Tiekėjas turi turėti bent vieną kvalifikuotą nekilnojamųjų daiktų kadastro
duomenų nustatymo specialistą (matininką), turintį ne mažesnę kaip 1 metų
tokių paslaugų darbo patirtį.
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Blogas pavyzdys
2. Turi turėti ne mažiau kaip 2 statybos darbų
vadovus, turinčius ......... kvalifikaciją ir .......... patirtį.
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Išimtis

aplinkybės:
a) vieta;
b)laikas.
pvz., jei vienu metu skirtingose vietose specialistai turi teikti
paslaugas. Turi turėti ne mažiau kaip 25 lektorius.

c) teisės aktai,
pvz., medkirčiai, dujininkai, aukštalipiai (nuo t.t. aukščio) ir pan.
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Blogas pavyzdys
5. Tiekėjas turi turėti bent vieną projekto vadovą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingo
statinio projekto vadovo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Tiekėjas turi turėti bent vieną:
a) projekto vadovą, kuris turi teisę eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas, ir
b) projekto vykdymo priežiūros vadovą, kuris turi teisę eiti ypatingo statinio projekto
vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Pastaba:
Tiekėjas gali pasiūlyti 1 (vieną) specialistą kelioms pozicijoms, jei 1 (vieno) siūlomo
specialisto kvalifikacija atitinka abiem specialistams nustatytus minimalius
kvalifikacinius reikalavimus.
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VPĮ 36 str. 1 d. 9 p.

Paslaugų teikėjo arba rangovo sutarčiai vykdyti turimi įrankiai,

įrenginiai ir techninės priemonės

Reikalauti galima tik tos technikos, kuri yra specifinė,
reikalinga pagrindiniams ir tiesioginiams darbams
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Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi turėti techniką ir įrenginius:
1. Hidraulinis vienkaušis ekskavatorius, kurio kaušo talpa ne mažesnė kaip 1 m3, ne mažiau kaip 1 vnt.

2. Ratinis vienkaušis ekskavatorius, kurio kaušo talpa nuo 0,25 iki 0,6 m3, ne mažiau kaip 1 vnt.
3. Krovininė savivartė automašina ne mažesnės kaip 10 m3 talpos, gruntui, smėliui, žvyrui, skaldai vežti – ne mažiau
kaip 4 vnt.
4. Vibrovolas savaeigis, ne mažesnis kaip 7 tonų, ne mažiau kaip 2 vnt.

Nustatyti reikalavimai ne tik tiekėjo turimos technikos kiekiui, bet ir jos
techninėms savybėms. Tačiau PO perka ne techniką ir įrengimus, o kelio įrengimo
techninio darbo projekto parengimą ir darbus, todėl PO turi būti svarbus rezultatas
– tinkamai suprojektuotas ir įrengtas kelias. Atsižvelgiant į tai, PO turi nustatyti tik
esminius reikalavimus tiekėjui ir reikalauti, kad jis turėtų technikos bei įrengimų,
be kurių jis negalėtų įvykdyti savo įsipareigojimų.
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VPĮ 36 str. 1 d. 12 p.
Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintą
kompetenciją turinčių agentūrų išduotas pažymos, kurios liudija,
kad prekių kokybė tiksliai atitinka nurodytas specifikacijas ir
standartus.
PO turi pripažinti valstybėse narėse akredituotų kompetentingų
įstaigų išduotas prekių, paslaugų ar darbų kokybę patvirtinančias
pažymas.
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Prekių kokybė turi atitikti ES ar tarptautinius
standartus. Pateikiami CE sertifikatai arba lygiaverčiai
dokumentai.

Prekė atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus
reikalavimus (pvz. obuolys raudonas ar žalias, 5 cm ar
10 cm skersmens, saldus ar rūgštus ir pan.)
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Išvados
1. Tas pats reikalavimas gali būti ir tinkamas, ir
netinkamas, todėl kiekvieno pirkimo atveju reikia
atsižvelgti į visą pirkimo kontekstą, t. y. į pirkimo objektą,
jo sudėtingumą, planuojamas sutarties vykdymo sąlygas ir
t.t.
2. VPĮ 3 str.: principai: lygiateisiškumo,
nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo,
skaidrumo
3. VPĮ 32 str. 2 d.: negali dirbtinai riboti konkurencijos,
turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir
aiškūs.
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