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VARTOJAMI TRUMPINIAI
PO – perkančioji organizacija („klasikinė perkančioji organizacija“)
PS – perkantysis subjektas („komunalinė perkančioji organizacija“)
VPĮ – Viešųjų pirkimų įstatymas (taiko klasikinio sektoriaus PO)
PĮ – Pirkimų įstatymas (taiko perkantieji subjektai)
CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema
CPO – Centrinė perkančioji organizacija
BVPŽ – Bendras viešųjų pirkimų žodynas
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PASIRENGIMAS PIRKIMUI
PIRKIMO PL ANAVIMAS
IR KITI PASIRENGIMO
PIRKIMUI DARBAI
Nuo 2017-07-01 NEBEREIKIA
•
•

Nebelieka prievolės CVP IS viešinti techninių specifikacijų projektų (tačiau galimybė išlieka).
Nebelieka prievolės PO / PS tinklapyje viešinti planuojamų atlikti pirkimų suvestinės (po 2017-07-01 viešinama tik CVP IS).

Nuo 2017-07-01 NESIKEIČIA
•
•
•
•

Tarptautinio pirkimo vertės ribos.
Mažos vertės pirkimo ribos.
Planuojamų atlikti pirkimų suvestinės viešinamos CVP IS. Jose nurodomi tarptautinės vertės ir supaprastinti
pirkimai (be mažos vertės pirkimų – jie CVP IS pirkimų suvestinėje bus viešinami PO nuo 2020-01-01, PS –
nuo 2020-07-01).
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 metodikoje (toliau –
Vertės metodika) nustatytus naujus atvejus.

Nuo 2017-07-01 NAUJA
•

•

•
•

Atnaujinta Vertės metodika. Svarbiausi pasikeitimai:
- tam pačiam prekių tipui nepriskiriamos tokios prekės, kurių pirmi penki BVPŽ skaitmeninio kodo skaitmenys skiriasi ir prekės nėra skirtos identiškam ar panašiam naudojimui.
- to paties tipo paslaugos – tai paslaugos, kurios priklauso tai pačiai paslaugų grupei pagal BVPŽ skaitmeninio kodo pirmus tris skaitmenis išskyrus Vertės metodikoje nustatytus atvejus (nebeskaičiuojama pagal
paslaugų priklausymą tam tikrai paslaugų kategorijai).
- nustatomas aiškesnis darbų numatomos pirkimo vertės skaičiavimas. Kai darbai perkami ne pagal parengtą
statinio projektą ir pirkimo sutartys sudaromos dėl identiškų ar panašių to paties statinio statybos darbų
(tai yra darbai, kurie priklauso tai pačiai veiklos klasei, nurodytai VPĮ 1 priede, arba PĮ 1 priede), tuomet
sumuojamos per finansinius metus numatomų sudaryti darbų vertės.
Galimybė numatomą pirkimo vertę skaičiuoti atskirai padaliniui, kai atskiras PO / PS padalinys:
- savarankiškai atsako už savo pirkimą arba tam tikras to pirkimo kategorijas (pavyzdžiui, už tam tikrų prekių
pirkimus) ir
- turi įgaliojimus savarankiškai atlikti pirkimus bei priimti sprendimus dėl pirkimų ir
- turi atskirą biudžeto eilutę pirkimams ir
- turi įgaliojimus savarankiškai priimti sprendimus dėl pirkimo sutarčių sudarymo ir mokėjimų pagal tas sutartis iš savo biudžeto lėšų atlikimo.
Galimybė prieš pirkimą konsultuotis su rinkos dalyviais. Kvietimas dėl konsultacijos skelbiamas CVP IS.
CVP IS planuojamų atlikti pirkimų suvestinėje viešinami ir mažos vertės pirkimai: PO – nuo 2020-01-01,
PS – nuo 2020-07-01.
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KONSULTACIJOS
SU RINKOS DALY VIAIS
Nuo 2017-07-01 NESIKEIČIA AR KEIČIASI IŠ DALIES
•
•

PO / PS prieš pradedant pirkimą analizuoja rinką (ką siūlo, kokios kainos, kokie ir kiek tiekėjų ir pan., pagal tai
skaičiuoja numatomą pirkimo vertę, rengia techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus).
PO / PS siekdama / siekdamas pasirengti pirkimui gali iš anksto paskelbti techninių specifikacijų projektus (iki
2017-06-30 buvo prievolė skelbti).

Nuo 2017-07-01 NAUJA
•
•
•

•

•
•
•

Rinkos konsultacijos tai galimybė PO / PS prieš pradedant pirkimą (iš anksto), siekiant kokybiškiau pasirengti
pirkimui pranešti tiekėjams apie savo pirkimo planus ir reikalavimus, konsultuotis su rinkos dalyviais, nepriklausomais ekspertais, institucijomis.
Konsultacijos su rinkos dalyviais turi vykti nepažeidžiant tiekėjų konkurencijos, nediskriminavimo, skaidrumo
principų.
Konsultacijomis remiamasi pirkimo metu, jeigu dėl tokių konsultacijų nėra iškreipiama konkurencija ir pažeidžiami nediskriminavimo bei skaidrumo principai.
PO / PS priėmus sprendimą pasinaudoti rinkos konsultacijų galimybe, PO / PS privalo VPT nustatyta tvarka
kvietimą suteikti konsultacijas paskelbti viešai CVP IS. Ta pati informacija papildomai gali būti skelbiama ir PO
/ PS tinklapyje, kitur internete, leidiniuose.
Pirkime nedraudžiama dalyvauti tiekėjui, kuris padėjo pasirengti pirkimui. Tačiau jeigu tokio tiekėjo dalyvavimas
pažeidžia tiekėjų konkurenciją ir to neįmanoma atitaisyti kitokiomis priemonėmis, jo pasiūlymas atmetamas.
Tais atvejais, kai kandidatas ar dalyvis pats arba su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti
pirkimui, PO / PS privalo imtis tinkamų priemonių, kad dėl tokių kandidatų ir dalyvių dalyvavimo nebūtų
pažeista konkurencija. Tinkamomis priemonėmis laikomas informacijos, kurią gavo pasirengti pirkimui padėję
ūkio subjektai, pateikimas kitiems kandidatams bei dalyviams ir jos paskelbimas CVP IS, taip pat pakankamo
pasiūlymų pateikimo termino nustatymas.
Jeigu, PO / PS nuomone, nurodytų priemonių nepakanka norint užtikrinti tiekėjų lygiateisiškumo principo
laikymąsi, tikrindama, ar nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, ji privalo prašyti kandidato ar dalyvio, padėjusio pasirengti pirkimui, raštu pagrįsti, kad jų išankstinės konsultacijos negalėjo pažeisti konkurencijos. Tokio kandidato
ar dalyvio paraiška ar pasiūlymas šiuo pagrindu atmetamas tik tuo atveju, jeigu jis nepateikia PO / PS tinkamo
pagrindimo.
Konsultacijas su rinka gali atlikti tiek PO / PS vadovo paskirtas darbuotojas (paskirti darbuotojai), tiek tam
sudaryta komisija.
Rinkos konsultacijos formą pasirenka pati PO / pats PS. Konsultacija gali vykti raštu ar kaip apžiūra ir konsultacija objekto vietoje, susitinkant su tiekėju ir panašiai.
Konsultacijos įforminamos pokalbių įrašu, protokolais, ataskaitom ar kitais būdais, kurie užtikrintų gautos informacijos išsaugojimą.
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PIRKIMO PROCEDŪROS
PIRKIMO ORGANIZAVIMAS,
V YKDYMAS
Nuo 2017-07-01 KEIČIASI / NEBEREIKIA
•
•

PO / PS supaprastintiems pirkimams nebetaiko savo pasitvirtintų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių. Pagal
jas užbaigiamos tos pirkimo procedūros, kurios pradėtos iki 2017-06-30.
Nebereikia viešinti informacijos apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją, ketinamą sudaryti bei informacijos apie sudarytą pirkimo sutartį (iki 2017-06-30 galiojusio VPĮ 7 straipsnio 3 dalis). Atkreipiame dėmesį, kad
pareiga viešinti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, sutartį, jos pasikeitimus (jei tokių būtų) – išlieka!

Nuo 2017-07-01 NESIKEIČIA
•
•
•
•
•

Tarptautinės vertės pirkimai atliekami pagal VPĮ (PĮ).
Tarptautinės vertės pirkimus atlieka viešojo pirkimo komisija.
Mažos vertės pirkimus atlieka pirkimo organizatorius arba viešojo pirkimo komisija – kaip nusprendžia PO / PS.
Komisijos nariai gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip trijų
fizinių asmenų. Komisiją sudariusi PO / PS turi teisę kviesti ekspertus.
Komisijos sprendimai įforminami protokolu.

Nuo 2017-07-01 NAUJA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Supaprastinti pirkimai (išskyrus mažos vertės pirkimus) atliekami pagal VPĮ (PĮ).
Klasikinio sektoriaus PO mažos vertės pirkimus atlieka pagal VPT patvirtintą Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą.
Komunalinio sektoriaus perkantieji subjektai mažos vertės pirkimams pasirengia mažos vertės pirkimų tvarkos
aprašo taisykles ir pagal jas vykdo mažos vertės pirkimus.
Supaprastintus pirkimus atlieka tik pirkimo komisija (nebegali atlikti pirkimo organizatorius).
Jeigu pirkimo komisija sudaryta iš trijų asmenų, komisijos posėdžiai ir priimami sprendimai teisėti, kai posėdyje
dalyvauja visi komisijos nariai.
Pirkimo komisijos nariai balsuoti gali tik už arba prieš siūlomą sprendimą (negalima susilaikyti nuo balsavimo).
Pirkimo komisijos darbą gali stebėti stebėtojai.
Nuo 2020-01-01 pirkimo komisijos posėdžiai gali vykti CVP IS priemonėmis.
Nebenustatoma, koks procentas pirkimų turi būti atlikta CVP IS priemonėmis. CVP IS turi būti atliekami visi
pirkimai, išskyrus kai:
- dėl specialaus pirkimo pobūdžio reikėtų elektroninių priemonių, įrangos ar rinkmenų formatų, kurie nėra
visuotinai prieinami ar palaikomi visuotinai prieinamomis programomis
- tiekėjo dokumentams parengti reikėtų naudoti rinkmenų formatus, kuriuos galima perskaityti tik naudojant patentuotas programas ar programas, kurios nėra atviros ar visuotinai prieinamos ir kurių perkančioji
organizacija negali sudaryti sąlygų atsisiųsti ar jomis naudotis nuotoliniu būdu
- elektroninių priemonių naudojimas pareikalautų specialios biuro įrangos, kuri nėra visuotinai prieinama
perkančiosioms organizacijoms
- pirkimo dokumentuose reikalaujama pateikti modelius ar maketus, kurių neįmanoma perduoti elektroninėmis priemonėmis
- Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše nustatytais atvejais
- atliekami tiesioginiai pirkimai.
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PIRKIMO BŪDAI
Nuo 2017-07-01 NEBEREIKIA
•
•

PO / PS nebegali nusistatyti supaprastintų pirkimų būdų, aprašyti jų procedūrų.
CVP IS skelbti supaprastintų pirkimų taisyklių (iki 2017-06-30 paskelbtos supaprastintų pirkimų taisyklės lieka CVP IS, tačiau taikomos tik pirkimams, pradėtiems iki 2017-06-30, po to (užbaigus visas pagal šias taisykles
pradėtas pirkimo procedūras) PO / PS jas pripažins negaliojančiomis).

Nuo 2017-07-01 NESIKEIČIA AR KEIČIASI IŠ DALIES
•
•

•

Tarptautinės vertės pirkimo būdai, jų pasirinkimo sąlygos nustatyti VPĮ / PĮ.
PO gali taikyti:
- Atvirą konkursą (visais atvejais)
- Ribotą konkursą (visais atvejais atsižvelgdama į konkretaus pirkimo ypatumus)
- Skelbiamas derybas (VPĮ 63 straipsnyje nustatytais atvejais)
- Konkurencinį dialogą (VPĮ 63 straipsnio 1 dalyje nustatytu atveju (nuoroda iš 67 straipsnio))
- Neskelbiamas derybas (VPĮ 71 straipsnyje nustatytais atvejais)
- Projekto konkursą (VPĮ 76 straipsnis)
PS gali taikyti:
- Atvirą konkursą (visais atvejais)
- Ribotą konkursą (visais atvejais)
- Skelbiamas derybas (visais atvejais)
- Konkurencinį dialogą (visais atvejais)
- Neskelbiamas derybas (PĮ 79 straipsnyje nustatytais atvejais)
- Projekto konkursą (PĮ 84 straipsnis)

Nuo 2017-07-01 NAUJA
•
•
•
•

Supaprastintų pirkimų būdai ir procedūros nustatyti VPĮ (PĮ). Kitokių pirkimo būdų ar procedūrų PO / PS
negali taikyti.
Klasikinio sektoriaus PO mažos vertės pirkimų būdai ir procedūros nustatyti VPT patvirtintame Mažos vertės
pirkimų tvarkos apraše. PO gali taikyti ir kitus, VPĮ nustatytus pirkimo būdus bei jiems taikomas atitinkamas
pirkimo procedūras.
Naujas pirkimo būdas – inovacijų partnerystė (VPĮ, PĮ).
„Tiesioginiai pirkimai“. Sutartis gali būti sudaryta „tiesiogiai“, kai atliekamas supaprastintas arba socialinių ir kt.
specialių paslaugų pirkimas ir yra kuri nors šių neskelbiamų derybų sąlygų, pavyzdžiui:
- konkretus tiekėjas
- ypatinga skuba
- perkama iš to paties tiekėjo
- perkama iš prekių biržos
- perkama iš likviduojamo, bankrutuojančio ar pan. tiekėjo
- perkamos keleivių pervežimo, nakvynės ir kt. susijusios paslaugos, jei jos įsigyjamos iš tiesioginio paslaugos
tiekėjo
- kt.
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PIRKIMO DALYS
Nuo 2017-07-01 NAUJA
•

Klasikinio sektoriaus PO:
- vykdomuose tarptautinės vertės pirkimuose objektą privaloma skaidyti į dalis, dėl kurių bus sudaromos
atskiros sutartys (išskyrus jei PO pasigrindžia neskaidymą).
- Skelbime ar kituose pirkimo dokumentuose nurodo, maksimalų skaičių pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju
gali būti nustatomas tas pats tiekėjas, jeigu PO nusprendžia šį skaičių riboti.
- Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyti objektyvūs ir nediskriminuojantys kriterijai ar taisyklės, taikomos, nustatant, kurias pirkimo objekto dalis laimėjo tiekėjas, jeigu pagal pasiūlymų vertinimo rezultatus
tam pačiam tiekėjui turėtų atitekti didesnis negu nustatytas maksimalus pirkimo objekto dalių skaičius.

PIRKIMO DOKUMENTAI
Nuo 2017-07-01 NESIKEIČIA
•
•

Skelbiamų pirkimų dokumentai, paaiškinimai, patikslinimai skelbiami CVP IS.
Pirkimo dokumentuose turi būti nustatyta:
- Pasiūlymų rengimo reikalavimai
- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijai keliami reikalavimai
- Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo tvarka
- Tiekėjo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašas
- Prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis)
- Prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai
- Techninė specifikacija
- Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos
- Siūlomos sudaryti sutarties sąlygos, sutarties projektas, jei jis parengtas
- Kita, pagal VPĮ 35 straipsnį, PĮ 48 straipsnį.

Nuo 2017-07-01 NAUJA
•

Pirkimo dokumentuose turi būti nustatyta:
- Informacija, kad jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama
ne visa apimtimi, tiekėjas PO / PS įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
- Informacija, kad tiekėjas turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD).
- Informacija apie galimybes nepašalinti tiekėjo iš pirkimo procedūros tam tikrais, VPĮ nustatytais atvejais.
- Informacija apie tai, kad PO / PS gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią
pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka šio VPĮ nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.
- PO sprendimo dėl tarptautinės vertės pirkimo objekto neskaidymo į dalis argumentai, kaip nustatyta VPĮ
ir t. t.
- PO / PS darbų tarptautinių pirkimų atvejais privalo pareikalauti, kad pasiūlymų galiojimas būtų užtikrinamas (dėl kitų pirkimų lieka taip, kai ir buvo – PO / PS turi teisę bet ne pareigą reikalauti pasiūlymo
galiojimo užtikrinimo).
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TIEKĖJO KVALIFIKACIJA,
TIEKĖJO PAŠALINIMO
PAGRINDAI
Nuo 2017-07-01 NEGALIOJA / NEBETAIKOMA
•
•

Netenka galios VPT rengtos Kvalifikacijos vertinimo metodinės rekomendacijos.
Nebereikia tikrinti visų tiekėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų.

Nuo 2017-07-01 NESIKEIČIA AR KEIČIASI IŠ DALIES
•
•

Privalomi ir neprivalomi tiekėjų pašalinimo pagrindai nustatyti VPĮ / PĮ (išplečiamas reikalavimų sąrašas). PO /
PS negali taikyti kitokių tiekėjų pašalinimo pagrindų.
PO / PS neprašo iš tiekėjo tų dokumentų ar informacijos, kuriuos (kurią) ji gali pati tiesiogiai ir neatlygintinai
gauti iš nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS.

Nuo 2017-07-01 NAUJA
•
•
•
•
•
•

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai nustatomi pagal VPT patvirtintą Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo
metodiką (privalomas teisės aktas).
Kvalifikacijos vertinimui naudojamas EBVPD (neprivaloma mažos vertės pirkimuose).
Tiekėjo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų reikalaujama tik iš laimėjusio tiekėjo.
Išplėstas sąrašas reikalavimų, ribojančių tiekėjų dalyvavimą pirkime, pavyzdžiui, jei tiekėjas pirkimo metu ėmėsi
neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką PO / PS sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų neteisėtą pranašumą.
PO / PS neprašo iš tiekėjo tų dokumentų ir informacijos, kuriuos ji turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų.
Tiekėjams suteikiama galimybė dalyvauti pirkime net jei jie turėtų būti pašalinti iš pirkimo procedūros, kai jie
įrodo, kad:
- savanoriškai atlygino žalą
- bendradarbiavo tiriant nusikalstamą veiklą ar pažeidimą
- ėmėsi techninių, organizacinių, personalo valdymo priemonių tolesnių nusikalstamų veikų ar pažeidimų
prevencijai
- sumokėjo mokestines skolas ar sudarė susitarimus dėl jų sumokėjimo.

Naudinga informacija
Privalomi tiekėjų pašalinimo pagrindai
• Teistumas. Taip pat dalyvavimas nusikalstamame susivienijime,
kyšininkavimas, prekyba poveikiu, teroristiniai nusikaltimai ir kt.)
• Mokestinės skolos
• Neleistini tiekėjų susitarimai
• Interesų konfliktas
• Konkurencijos pažeidimai dėl dalyvavimo rengiantis pirkimui
• Melagingos informacijos pateikimas
• Neteisėtas poveikis PO sprendimams
• Esminiai ankstesnės sutarties pažeidimai (tiekėjas įtrauktas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą)
• Rimtas profesinis pažeidimas (finansinės atskaitomybės ir audito
teisės aktų pažeidimai.

Neprivalomi tiekėjų pašalinimo pagrindai
• Aplinkosaugos, socialinės ir darbo teisės aktų
pažeidimai
• Nemokumas, restruktūrizavimas, bankrotas
• Rimtas profesinis pažeidimas (profesinė etika,
konkurencija, darbuotojų sauga ir sveikata, informacijos apsauga ir pan.)
• Draudžiami susitarimai (Konkurencijos teisė ir
pan.)
• Kt.
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KAINODARA
Nuo 2017-07-01 NESIKEIČIA
•
•

Tarptautinės vertės ir supaprastintuose pirkimuose kainodara nustatoma pagal VPT patvirtintą Kainodaros taisyklių nustatymo metodiką. Mažos vertės pirkimuose gali taikyti kitokią kainodarą (ją nustato pirkimo dokumentuose, kai jie rengiami).
Darbams nustatytas baigtinis kainos apskaičiavimo būdų sąrašas.

Nuo 2017-07-01 NAUJA
•
•
•

Parengta nauja Kainodaros taisyklių nustatymo metodika.
Prekėms ir paslaugoms nustatytas ne baigtinis kainos apskaičiavimo būdų sąrašas. PO / PS gali nusistatyti ir
kitus kainos apskaičiavimo būdus, svarbu kad būtų aiškus pirkimo objekto įkainojimas ir atsiskaitymas, kuris
užtikrintų racionalų lėšų panaudojimą ir t.t.
Numatyta galimybė perkant prekes, paslaugas, apimtis nurodyti ne tik prekių ar paslaugų sąrašu bei kiekiu, bet
ir prekių ar paslaugų sąrašu bei skiriama lėšų suma.

SUSIPAŽINIMAS SU
PASIŪLYMAIS
Nuo 2017-07-01 KEIČIASI
•

Jei pasiūlymai teikiami el. priemonėmis, tuomet susipažinimo su pasiūlymais Komisijos posėdyje (vokų atplėšimo procedūroje) tiekėjai nedalyvauja ir PO neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.
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PASIŪLYMŲ VERTINIMAS,
ATIDĖJIMO TERMINAS
Nuo 2017-07-01 NEBELIEKA
•

Vertinant pasiūlymus nebelieka galimybės visais atvejais vertinti tik siūlomą kainą.

Nuo 2017-07-01 NESIKEIČIA
•
•

•

Pasiūlymų (paraiškų) nagrinėjimo, vertinimo procedūrose tiekėjai nedalyvauja.
Nors nebelieka aiškiai išskirtų pasiūlymų atmetimo pagrindų, tačiau esmė nesikeičia – nustatoma, kokiomis
sąlygomis nustatomas laimėtojas, t. y., kai:
- pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus
- nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų
- tiekėjas atitinka kvalifikacijai keliamus reikalavimus
- pasiūlymas patikslintas, paaiškintas, jei to PO / PS reikalavo
- pasiūlyta kaina nėra per didelė ir nepriimtina
- pasiūlymo kaina nėra neįprastai maža.
Sutarties sudarymo atidėjimo terminas taikomas tarptautinės vertės ir supaprastintuose pirkimuose, išskyrus kai:
- yra vienintelis suinteresuotas dalyvis tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis ir
nėra suinteresuotų kandidatų
- pirkimo sutartis sudaroma dinaminės pirkimų sistemos pagrindu arba preliminariosios sutarties pagrindu.

Nuo 2017-07-01 NAUJA
•

•
•
•
•
•
•

PO / PS pirkimo dokumentuose gali nustatyti vieną iš trijų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo
kriterijų:
- kainą
- sąnaudas
- kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį (nurodant, ar bus vertinama kaina, ar sąnaudos).
Kainos kriterijus negalės būti taikomas visuose pirkimuose – kiekvienais kalendoriniais metais jis galės sudaryti
ne daugiau kaip 70 procentų bendros PO / PS pirkimų vertės (į šį procentą neįskaičiuojami mažos vertės pirkimai).
VPĮ / PĮ atsiranda Nepriimtino pasiūlymo ir Netinkamo pasiūlymo sąvokos.
Galima nevertinti viso pasiūlymo, jeigu patikrinus jo dalį nustatoma, kad pasiūlymas pagal VPĮ / PĮ nuostatas
turės būti atmetamas.
Sutarties sudarymo atidėjimo terminas trumpėja, kai apie jį pranešama el. priemonėmis:
- tarptautinio pirkimo atveju – 10 d.
- supaprastinto pirkimo atveju – 5 d.d.
Jei pranešimas apie sprendimą neelektroninis – sutarties sudarymo atidėjimo terminas – 15 d.
Sutarties sudarymo atidėjimo terminas netaikomas kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu.
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KONFIDENCIALUMAS
Nuo 2017-07-01 NEBELIEKA
•

Nebelieka PO / PS pareigos supažindinti su bet kurio dalyvio pasiūlymu (nauja tai, kad supažindinama tik su
laimėjusio dalyvio pasiūlymu).

Nuo 2017-07-01 NESIKEIČIA
•
•
•

Visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikoma konfidencialia (tas aiškiai įtvirtinta naujame VPĮ / PĮ).
Konfidencialia informacija gali būti komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymo aspektai.
Su dalyvio pasiūlymu gali susipažinti tik pirkimo dalyviai.

Nuo 2017-07-01 NAUJA
•
•

•
•

PO / PS turi pareigą supažindinti tik su laimėjusio tiekėjo pasiūlymu ar paraiška.
Aiškiau nustatyta, kuri informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia negalima laikyti informacijos:
- jeigu tai pažeistų įstatymus, nustatančius informacijos atskleidimo ar teisės gauti informaciją reikalavimus,
ir šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus
- jeigu tai pažeistų VPĮ 33 ir 58 straipsniuose (PĮ 46 ir 68 straipsniuose) nustatytus reikalavimus dėl paskelbimo apie sudarytą pirkimo sutartį, kandidatų ir dalyvių informavimo, įskaitant informaciją apie pasiūlyme
nurodytą prekių, paslaugų ar darbų kainą, išskyrus jos sudedamąsias dalis
- pateiktos tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos
sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančiuose dokumentuose, išskyrus
informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai ar tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis
- informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ir subtiekėjus, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai.
Nustatyta pareiga PO / PS prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija konfidenciali, jeigu jai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo.
Jei tiekėjas per PO / PS nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, nepateikia konfidencialios informacijos pagrindimo įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija
nekonfidenciali.
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GINČAI, PRETENZIJOS
Nuo 2017-07-01 NESIKEIČIA
•

PO / PS, gavę pretenziją, sustabdo pirkimo procedūrą kol bus išnagrinėta pretenzija ir priimtas sprendimas.

Nuo 2017-07-01 NAUJA
•
•

•

Trumpėja kai kurie pretenzijų pateikimo terminai, kai apie PO / PS sprendimus informuojama el. priemonėmis.
Pavyzdžiui, tarptautinės vertės pirkimų atveju pretenzijos teikimo terminas 10 dienų nuo PO / PS pranešimo el. priemonėmis apie jos priimtą sprendimą.
Nustatomas bendras terminas gautos pretenzijos nagrinėjimui ir informavimui (neišskiriant kiekvieno veiksmo
termino atskirai). PO / PS gautą pretenziją privalo išnagrinėti, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip
pat anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui,
suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos
gavimo dienos.
VPĮ aiškiai įtvirtinta iki šiol taikyta praktika, kad PO / PS neprivalo nagrinėti pretenzijos, kuri teikiama pakartotinai dėl to paties PO / PS priimto sprendimo ar atlikto veiksmo.

ATASKAITOS
Nuo 2017-07-01 NESIKEIČIA
•

PO / PS teikia kiekvienos pirkimo procedūros ataskaitą, išskyrus dėl mažos vertės pirkimų.

Nuo 2017-07-01 NAUJA
•

Nors pirkimo procedūros ataskaitos pateikimo maksimalus terminas nustatytas ilgesnis (15 dienų pasibaigus
pirkimo procedūroms), tačiau PO / PS privalo šias ataskaitas pateikti iki pirmojo mokėjimo pagal sudarytą
sutartį pradžios.
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SUTARTYS
Nuo 2017-07-01 NEBELIEKA / NEBEREIKIA
•
•

Nebelieka LRV nutarimo, nustatančio atvejus, kada sutartys gali būti sudaromos ilgiau nei 3 metams.
Nebereikia VPT sutikimo sutarčių keitimui. Taikoma ir sutartims, sudarytoms iki 2017-06-30.

Nuo 2017-07-01 NESIKEIČIA
•
•
•

Sudarant sutartį joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, kitos pirkimo dokumentuose nustatytos sąlygos.
Sutartys, jų pakeitimai (jei tokių būtų) viešinami CVP IS.
Raštu sudaromoje sutartyje turi būti nustatyta:
- Sutarties šalių teisės ir pareigos
- Perkamos prekės, paslaugos ar darbai, jų kiekis (apimtis)
- Kainodaros taisyklės
- Mokėjimo tvarka
- Prievolių įvykdymo terminai
- Sutarties įvykdymo užtikrinimas
- Ginčų sprendimo tvarka
- Sutarties nutraukimo tvarka
- Sutarties galiojimas
- Subtiekėjai, jeigu jie vykdant sutartį pasitelkiami ir jų keitimo tvarka

Nuo 2017-07-01 NAUJA
•

•
•
•
•
•

Raštu sudaromoje sutartyje turi būti numatyta:
- PO / PS vadovo įsakymu (potvarkiu) skiriamas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą, sutarties ir pakeitimų paskelbimą
- Sutarties peržiūros sąlygos ar pasirinkimo galimybės, jeigu tai numatoma.
Atsiskaitymo dokumentai teikiami tik per E-sąskaitą. Taikoma ir sutartims, sudarytoms iki 2017-06-30. Netaikoma kai sutartis sudarytos žodžiu ir kt. VPĮ / PĮ nustatytais atvejais.
Galimas tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėjais.
Perkant ne tik darbus, bet ir paslaugas ar prekes, kurias reikia montuoti, VPĮ / PĮ numatyta galimybė reikalauti
(kai tai neišvengiamai būtina užtikrinant tinkamą sutarties vykdymą), kad esmines užduotis atliktų pats pasiūlymą pateikęs tiekėjas, neperduodant tų užduočių subtiekėjams (subrangovams).
VPĮ / PĮ nustatyti atvejai, kada sutartyje gali būti nustatomas ilgesnis nei 3 metų nuo sutarties sudarymo prekių
tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo laikotarpis.
VPĮ / PĮ numatyti atvejai dėl preliminariosios sutarties ar pirkimo sutarties nutraukimo.
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MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI
Nuo 2017-07-01 NEBEREIKIA
•

Kai pirkimo vertė viršija tarptautinio pirkimo vertės ribą, nebereikia atlikti dalies supaprastintų pirkimų tam,
kad būtų galima pasinaudoti galimybe dalį pirkimų atlikti kaip mažos vertės.

Nuo 2017-07-01 NESIKEIČIA
•

Mažos vertės pirkimų ribos: 58 000 Eur (be PVM) prekėms ir paslaugoms, 145 000 Eur (be PVM) darbams.

Nuo 2017-07-01 NAUJA
•

•
•

Klasikinio sektoriaus PO:
- mažos vertės pirkimus atlieka pagal VPT patvirtintą Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą.
- Pirkimus atlieka skelbiamos arba neskelbiamos apklausos būdu. PO gali taikyti ir kitus, VPĮ nustatytus
pirkimo būdus bei jiems taikomas pirkimo procedūras.
- Atvejai, kada mažos vertės pirkimai gali būti neskelbiami, nustatyti Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše,
PO negali nusistatyti kitokių atvejų.
PS turi pasirengti ir pasitvirtinti mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo taisykles ir pagal jas vykdyti mažos vertės
pirkimus.
Jei pirkimo vertė didesnė ar lygi mažos vertės pirkimo ribai, PO / PS gali kaip mažos vertės pirkimus atlikti
pirkimų iki 58 000 Eur (be PVM) prekėms ir paslaugoms, o iki 145 000 Eur (be PVM) darbams.
Pvz. numatoma konkrečių prekių pirkimo vertė 65 000 Eur (be PVM). PO gali iki 58 000 Eur (be PVM)
atlikti mažos vertės pirkimus, o dėl likusios sumos turės atlikti supaprastintus pirkimus.
Tačiau jei numatoma pirkimo vertė viršija tarptautinio pirkimo vertės ribą, PO / PS gali kaip supaprastintus
pirkimus atlikti 20 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės, kurių kiekviena dalis prekių ar paslaugų pirkimo
atveju mažesnė kaip 80 000 Eur be PVM, darbų pirkimo atveju – mažesnė kaip 1 000 000 Eur (be PVM)
(pastaba: tai nesikeičia, tas pats yra ir iki 2017-06-30 galiojančio VPĮ 9 straipsnio 14 dalyje). Keičiasi tai, kad
PO / PS neprivalės atlikti supaprastintų pirkimų tam, kad galėtų pasinaudoti galimybe atlikti dalį pirkimų kaip
mažos vertės.

VPT SUTIKIMAI
Nuo 2017-07-01 NEBEREIKIA SUTIKIMO DĖL
•
•
•
•

sutarčių keitimo (įskaitant, kai keičiamos iki 2017-06-30 sudarytos sutartys)
vidaus sandorio sudarymo
pirkimo procedūrų nutraukimo, kai pirkimas pradėtas nuo 2017-07-01.
paslaugų sutarties sudarymo ilgiau nei 3 metams, kai ilgesnio nei 3 metų termino sutartis ekonominiu ar socialiniu požiūriu naudingesnė PO / PS.

Nuo 2017-07-01 NESIKEIČIA AR KEIČIASI IŠ DALIES
•

tam tikrais tarptautinės vertės neskelbiamų derybų atvejais klasikinio sektoriaus PO turės gauti VPT sutikimą.
Sutikimo nereikia, jeigu perkančioji organizacija numato paskelbti savanoriško ex ante skaidrumo skelbimą ir informaciją apie tai nurodo pirkimo dokumentuose arba jeigu pirkimas atliekamas pagal VPĮ 71 straipsnio 1 dalies
1, 3 punktus ar 4 dalį.
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PASIKEITIMAI CVP IS
NUO 2017-07-01
•

•

•
•
•

Įdiegti nauji pirkimo šablonai CVP IS. Kuriant naują pirkimą, PO / PS galės pasirinkti šiuos naujus pirkimo
šablonus:
- Rinkos konsultacija
- Išankstinio informacinio skelbimo publikavimas
- Skelbiama apklausa (vertinimo kriterijus – kaina)
- Skelbiama apklausa (vertinimo kriterijus – kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis)
- Neskelbiama apklausa (vertinimo kriterijus. – kaina)
- Skelbiama apklausa (vertinimo kriterijus – sąnaudos (gyvavimo ciklo sąnaudų metodika))
- Neskelbiama apklausa (vertinimo kriterijus – kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis)
- Neskelbiama apklausa (vertinimo kriterijus – sąnaudos (gyvavimo ciklo sąnaudų metodika))
- Inovacijų partnerystė
Patogesnis skelbimų pildymas CVP IS. Skelbimų pildymas bus atliekamas pagrindiniame CVP IS modulyje
(ne VPM IS). Pildant skelbimus didžioji dalis informacijos bus automatiškai užpildoma iš PO / PS pirkimo darbų
sąraše įvestos informacijos, pavyzdžiui, pirkimo pavadinimas, pirkimo procedūrų datos, BVPŽ kodas, PO / PS
pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija ir kt.
Skelbimų pildymas pritaikytas įvairioms naršyklėms. PO / PS skelbimų pildymui galės naudoti populiarias
interneto naršykles (pvz., Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer).
Kainų pasiūlymų šifravimas vykdant „Inovacijų partnerystę“. Teikiant pasiūlymą, PO / PS išlieka pareiga
suteikti galimybę tiekėjams šifruoti kainos pasiūlymus pagal patvirtintas CVP IS naudojimosi taisykles.
Automatinis mažos vertės skelbimų paskelbimas. CVP IS vykdant skelbiamą mažos vertės pirkimą, PO / PS
pirkimo darbų sąraše, skiltyje „Pirkimo procedūrų datos“, turi užpildyti lauką „Skelbimo publikavimo data“.
Tokiu atveju, skelbimas bus automatiškai paskelbtas PO / PS nustatytu laiku.
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VIDAUS SANDORIAI
Nuo 2017-07-01 NEBEREIKIA
•

VPT sutikimo vidaus sandoriui sudaryti

Nuo 2017-07-01 NESIKEIČIA
•

Informacija apie planuojamus vidaus sandorius viešinama CVP IS

Nuo 2017-07-01 NAUJA
•

•
•
•
•

Nauji ribojimai sudaryti vidaus sandorius. Jie galimi tik išimtiniu atveju, kai perkant viešojo pirkimo būdu būtų
neįmanoma užtikrinti paslaugos teikimo nepertraukiamumo, geros kokybės ir prieinamumo bei tenkinamos
visos žemiau nurodytos sąlygos:
- gali būti sudaromi tik su kita perkančiąja organizacija (perkančiuoju subjektu) ir jeigu
- PO / PS kitą PO / PS kontroliuoja kaip savo pačios tarnybą ar struktūrinį padalinį, darydama lemiamą
įtaką jos strateginiams tikslams ir reikšmingiems sprendimams, įskaitant sprendimus dėl: ilgalaikio turto
investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo, hipotekos; kitų ūkio subjektų akcijų įsigijimo arba perleidimo;
teisės valdyti ūkio subjekto (subjektų) skyrius perdavimo ir jeigu
- per paskutinius 3 finansinius metus daugiau kaip 80 procentų kontroliuojamos PO / PS gautų vidutinių
pajamų iš pirkimo–pardavimo sutarčių sudaro pajamos, gautos iš sutarčių, sudarytų su kontroliuojančia
PO / PS ar su juridiniais asmenimis, kuriuos kontroliuoja ta PO / PS, ir skirtų jos (jų) poreikiams tenkinti
ar funkcijoms atlikti ir jeigu
- kontroliuojamoje PO / PS nėra tiesioginio privataus kapitalo dalyvavimo
Valstybės įmonės, akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės, kuriose valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vidaus sandorių sudaryti
negali.
Vidaus sandoriai, jų pakeitimai viešinami CVP IS.
Iki 2017-06-30 sudaryti vidaus sandoriai galioja iki jų termino pabaigos, bet ne ilgiau kaip iki 2018-12-31.
Atsiskaitymo dokumentai teikiami per E-sąskaitą (taikoma nuo 2017-07-01 sudarytiems vidaus sandoriams).

CPO
Nuo 2017-07-01 NESIKEIČIA
•

Išlieka pareiga pirkti iš CPO išskyrus tam tikras išimtis: kai CPO kataloge esančios prekės, paslaugos ar darbai
neatitinka PO / PS poreikių arba jei PO / PS gali pati / pats nusipirkti efektyviau, racionaliai naudojant tam
skirtas lėšas.

•

PO / PS privalo motyvuoti savo sprendimą nepirkti CPO kataloge ir saugoti tai patvirtinantį dokumentą.

Nuo 2017-07-01 NAUJA
•

Neprivaloma pirkti CPO kataloge, kai neskelbiamo mažos vertės pirkimo vertė iki 10 000 Eur be PVM.
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SOCIALINIAI PIRKIMAI,
REZERVUOTA TEISĖ
Nuo 2017-07-01 NESIKEIČIA
•
•
•

PO / PS turi teisę rezervuoti pirkimus tam tikroms socialinėms įmonėms.
Socialinės įmonės savo gaminamų prekių, teikiamų paslaugų ar atliekamų darbų sąrašus skelbia CVP IS.
Socialinės įmonės subtiekėjais gali pasitelkti tik socialines įmones.

Nuo 2017-07-01 NAUJA
•

Mažėja privalomas pirkimų iš socialinių įmonių procentas: ne mažiau kaip 2 procentus visų per kalendorinius
metus atliktų supaprastintų pirkimų vertės PO privalo rezervuoti socialinėms įmonėms.

ATSAKOMYBĖ
Nuo 2017-07-01 NESIKEIČIA
•

Atsakomybė taikoma asmenims už neteisėtus jų sprendimus.

Nuo 2017-07-01 NAUJA
•

Atsakomybė taikoma PO / PS vadovui už PO / PS atliekamus viešuosius pirkimus.

