Svarbiausi darbai ir terminai, atliekant
tarptautinį atvirą konkursą
(skirta klasikinio sektoriaus PO)
1. Planuojamų atlikti pirkimų suvestinės
paskelbimas CVP IS (išskyrus mažos vertės
pirkimus) iki kovo 15 d. Patikslinus pirkimų
planą,
atitinkama
informacija
suvestinėje
paskelbiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas
(VPĮ 26 straipsnio 1 dalis).
2. Procedūrų ataskaita VPT pateikiama per 15
dienų pasibaigus pirkimo procedūroms, bet ne
vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal sudarytą
pirkimo sutartį pradžios (detaliau VPĮ 96
straipsnio 2 dalies 1 punktas).
3.
Laimėjusio dalyvio pasiūlymo, sudarytos
pirkimo sutarties, ir sutarties pakeitimų
paskelbimas CVP IS – ne vėliau kaip per 15
dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos
pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo
mokėjimo pagal sutartį pradžios. Dažniausiai
užduodami klausimai apie sutarčių viešinimą.
4. Skelbimas apie pirkimo sutarties sudarymą,
skelbiamas ne vėliau kaip per 30 dienų po
pirkimo sutarties sudarymo (VPĮ 33 straipsnio 2
dalis).

Tarptautinis atviras konkursas
(klasikinio sektoriaus PO)
PASIŪLYMŲ PATEIKIMO IR SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO TERMINAI
1. Minimalus pasiūlymų pateikimo terminas – 30 kalendorinių dienų (jeigu pirkimas vykdomas
CVP IS priemonėmis). Plačiau apie minimalius pasiūlymų pateikimo terminus informacija čia.
2. VPT, gavusi PO pateiktą skelbimą, privalo per 3 darbo dienas nuo jo gavimo išsiųsti Europos
Sąjungos leidinių biurui ir po 48 valandų nuo patvirtinimo apie skelbimo gavimą Europos
Sąjungos leidinių biure paskelbti jį CVP IS.
3. Kiek laiko likus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tiekėjai gali užduoti klausimus
nustato pati PO (terminas nustatomas pirkimo dokumentuose), pvz. prašymą paaiškinti,
patikslinti pirkimo dokumentus tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip 10 (dešimt) dienų iki
pasiūlymų pateikimo dienos
4. Pirkimo dokumentų paaiškinimas ar patikslinimas pateikiamas visiems tiekėjams ne vėliau
kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR PALYGINIMAS
1. Jeigu perkančioji organizacija prašo dalyvio įrodyti, kodėl jo nurodyta informacija yra
konfidenciali, ji nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą šiai informacijai pateikti
(VPĮ 20 straipsnio 3 dalis). Nei kaina, nei įkainiai negali būti konfidencialūs. Išsamiau VPT
parengtose gairėse.
2. Perkančioji organizacija, įvertinusi EBVPD pateiktą informaciją ir, jeigu
taikytina, VPĮ 50 straipsnio 4 dalyje nurodytuose dokumentuose pateiktą
informaciją, priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio dalyvio
atitikties reikalavimams ir kiekvienam iš jų ne vėliau kaip per 3 darbo dienas
raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus.

INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO PROCEDŪRŲ REZULTATUS
1. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu pranešama apie priimtą sprendimą nustatyti
laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis (VPĮ 58 straipsnio 1 dalis).
2. Informuojant apie nustatytą laimėjusį pasiūlymą ir sudarytą pasiūlymų eilę, dalyviams
privaloma nurodyti laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus,
įskaitant kainą, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą
pateikusio dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus. Taip pat
rekomenduojama nurodyti ir kitų pasiūlymų eilėje esančių tiekėjų kainas.
3. Perkančioji organizacija, gavusi dalyvio raštu pateiktą prašymą, ne vėliau kaip per 15 dienų
nuo jo gavimo dienos pateikia informaciją (nurodytą VPĮ 58 straipsnio 2 dalis).

SUTARTIES SUDARYMAS. GINČAI
1. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo
terminas, kuris negali būti trumpesnis nei 10 dienų*. Jeigu pranešimas apie sprendimą
nustatyti laimėjusį pirkimo pasiūlymą nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, terminas
negali būti trumpesnis nei 15 dienų (*kada atidėjimo terminas netaikomas nustato VPĮ 86 str. 8
d.).
2. Pretenzijos pateikimas perkančiajai organizacijai dėl pirkimo sąlygų – per 10 dienų nuo sąlygų
paskelbimo.
3. Pretenzijos pateikimas dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų – per 10 dienų nuo
perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams
dienos. Jei šis sprendimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – per 15 dienų nuo
pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos.
4. Pretenzija nagrinėjama, priimamas motyvuotas sprendimas ir apie jį raštu informuojama ne
vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos (VPĮ 103 straipsnio 3 dalis).
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