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SIŪLOMA SUSITIKIMO SU VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA DARBOTVARKĖ 

2015 m. gegužės 27 d., Vilnius 

 

Susitikimo metu siekiama aptarti aktualiausius viešųjų pirkimų vertinimo ir perkančiųjų organizacijų 

nebaudžiamumo klausimus.  

 

Siūloma darbotvarkė ir klausimai, kuriuos norėtume aptarti: 

 

1. Viešųjų pirkimų tarnybos atliekamų pirkimų vertinimo kriterijų išplėtimas ir perkančiųjų 

organizacijų reitingo įvedimas. 

 

Nauju Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) projektu siūloma įvesti “juoduosius tiekėjų sąrašus”. Tačiau ne 

mažiau aktualus klausimas yra ir piktnaudžiaujančių teisės aktais perkančiųjų organizacijų stebėsena bei 

reguliarus tikrinimas, taip pat kriterijai, pagal kuriuos Viešųjų pirkimų tarnyba atrenka tikrinamus viešuosius 

pirkimus bei perkančiąsias organizacijas. 

Šiuo metu Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT) atrenka vertinamus viešuosius pirkimus pagal Viešųjų 

pirkimų bei viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių atrinkimo vertinimui ir perkančiųjų organizacijų atrinkimo 

tikrinimui procedūrų tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą VPT direktoriaus. Tačiau jame egzistuoja 

išimtys, kuomet formaliai negalimas vertinimas pirkimų, kuriuos perkančiosios organizacijos įvykdė ne pagal 

viešųjų pirkimų procedūras, galimai neteisėtai ar netinkamai pritaikydamos VPĮ nustatytas išimtis, kai VPĮ 

netaikomas (t.y., remdamosi VPĮ 10 straipsniu „Atvejai, kai šio įstatymo reikalavimai netaikomi“). 

Pavyzdžiui,  TEO LT, AB ginčas su VPT dėl VĮ „Infostruktūra“, kuri, TEO LT, AB įsitikinimu,  be viešųjų 

pirkimų procedūrų perkančiosioms organizacijoms parduoda taip pat ir paslaugas, kurioms teikti nėra gavusi 

išimtinės (monopolinės) teisės. Šiuo atveju VPT reaguoja gana formaliai, nurodydama, kad tokių pirkimų neturi 

kompetencijos tikrinti pagal esamus teisės aktus.  

Tačiau manytina, kad net ir tokiais atvejais, Viešųjų pirkimų tarnyba turėtų reaguoti ir atlikti tikrinimus. 

Atsižvelgiant į tai, jog VPĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad VPT – viešųjų pirkimų politiką įgyvendinanti ir 

prižiūrinti, kaip laikomasi VPĮ ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų, valstybės biudžetinė įstaiga, o VPĮ 

8 (2) straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodoma VPT funkcija vykdyti šio įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu 

susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją,  kontroliuoti, kaip laikomasi šių teisės aktų reikalavimų, 

manome, jog reikėtų papildyti minėtą Aprašą bei pažeidimų rizikos vertinimo metodiką galimybe ir pareiga 

VPT tikrinti taip pat ir ne viešuosius pirkimus, vykdytus pritaikius VPĮ nurodytas išimtis, tam tikrais atvejais, 

pvz., jeigu buvo gautas signalas iš tiekėjų ar visuomenės. 

Atsižvelgiant į perkančiųjų organizacijų piktnaudžiavimus VPĮ, siūlytina analogiškai „juodiesiems tiekėjų 

sąrašams“, įvesti ir perkančiųjų organizacijų reitingus, kaupti bei sisteminti informaciją apie perkančiąsias 

organizacijas atsižvelgiant į žemiau pateikiamus kriterijus, kurių pagrindu galėtų būti atliekami perkančiųjų 

organizacijų vykdomų pirkimų patikrinimai: 

a) Įsiteisėję teismų sprendimai dėl viešųjų pirkimų pažeidimų, kuriais nustatyti perkančiosios 

organizacijos neteisėti veiksmai, priimti sprendimai, tiekėjams priteista žala iš perkančiosios 

organizacijos dėl nustatytų viešųjų pirkimų pažeidimų ir pan. Šiuo metu tokia informacija apie 

perkančiosios organizacijos atliktus neteisėtus veiksmus, kurie pripažinti įsiteisėjusiais teismų 

sprendimais, niekur nėra sisteminama ir skelbiama. 

b) Paskelbtų pirkimų procedūrų vykdymo trukmė  - tyčinis vilkinimas keletą metų („beviltiški 

pirkimai“). Šiuo atveju siūlytina griežčiau reglamentuoti pirkimų procedūrų trukmę, kadangi yra 

perkančiųjų organizacijų, kurios paskelbia pirkimus tik „dėl akių“ ir nuolat tikslina pirkimo 

dokumentus bei perkėlinėja pasiūlymų pateikimo datą, tokiu būdu vykdydamos pirkimo procedūras 

keliolika mėnesių ar net metų. Šiuo metu Viešųjų pirkimų įstatymas nereglamentuoja terminų, per 
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kiek laiko perkančioji organizacija turi įvykdyti paskelbto pirkimo procedūras, įvertinti pasiūlymus ir 

sudaryti sutartį su laimėtoju. Perkančioji organizacija, paskelbusi pirkimą, kurio sąlygos yra 

diskriminuojančios tiekėjus ir susilaukusi pretenzijų, sąmoningai vilkina procedūras (tik iš dalies 

koreguoja sąlygas, stabdo neribotam laikui pirkimo procedūras, nuolat nukėlinėja vokų plėšimo 

procedūras ir pan.). Turime pavyzdžių, kuomet pirkimai tęsiasi ne mėnesius, bet metus. Tokiais 

atvejais perkančiosios organizacijos, motyvuodamos užsitęsusiomis viešųjų pirkimų procedūromis, 

prekes, paslaugas bei darbus perka neskelbiamų derybų būdu pagal anksčiau sudarytas sutartis iš 

esamų tiekėjų jas pratęsinėjant. Manome, kad tokiais atvejais reikalingas Viešųjų pirkimų tarnybos 

įsikišimas ir perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentų bei darbuotojų kompetencijos 

įvertinimas. Taip pat reikalingas aiškus terminų, per kuriuos turi būti įvykdyti pirkimai, nustatymas 

bei atitinkamų sankcijų taikymas jų nesilaikant bei piktybiškai vilkinant procedūras. 

c) Pirkimo metu pateikiamų pretenzijų kiekis perkančiajai organizacijai. Tai vienas iš rodiklių, kuris 

gali atspindėti perkančiosios organizacijos netinkamus veiksmus bei neteisėtai suformuotas pirkimo 

sąlygas. 

 

Taip pat siūlytina griežtinti sankcijas perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų komisijos nariams už Viešųjų 

pirkimų įstatymo pažeidimus  ir viešinti informaciją apie baustus komisijų narius. 

 

2. Didesnis dėmesys E-aukciono vykdymui. 

 

Vykdant E-aukcionus labai svarbus patikimas CVPIS sistemos darbas. Vykdant paprastą atvirą konkursą, 

pasiūlymas gali būti pateikiamas anksčiau numatyto pasiūlymų pateikimo laiko, tuo tarpu E-aukciono atveju 

pirkimas vyksta realiu laiku ir tiekėjas yra "pririštas" prie laiko. Vykstant E-aukcionui  vienu metu daug tiekėjų 

dalyvauja E-aukcione, todėl CVPIS sistemai neveikiant tinkamai, galima po keleto minučių iškristi iš aukciono. 

Atsižvelgiant į tai, kad vykdant E-aukcioną yra ypatingai svarbus CVPIS sistemos tinkamas veikimas, siūlytina 

detaliau reglamentuoti E-aukciono vykdymą ir nustatyti: 

a) jei pasiūlymas E-aukcione nepateiktas dėl CVPIS sistemos gedimo, aukcionas turėtų būti anuliuojamas 

ir vykdomas iš naujo. 

b) Taip pat turėtų būti aprašyta metodika, siekiant  nustatyti optimalų kainos mažinimo intervalą E-

aukcione (procentas nuo pradinės sumos, fiksuotas ar pan.), nes pernelyg mažas intervalas gali užtęsti 

labai patį pirkimą, pernelyg didelis – trukdytų pateikti konkurencingesnį pasiūlymą. 

 

E-aukcionas yra teigiamai vertintinas tiekėjų, kadangi kiekvienam tiekėjui dalyvaujančiam E-aukcione, 

sudaroma teisė varžytis su kitais tiekėjais, siekiant pateikti mažiausios kainos pasiūlymą, ir pačiam nuspręsti 

kokiomis sąlygomis jis galėtų dirbti, todėl siūlytina skatinti vykdyti pirkimus E-aukciono būdus, detaliau 

reglamentuojant E-aukcionų sąlygas. 

 

3. Tiekėjų patikimumo klausimas: kriterijai, dėl tiekėjų pajėgumo įvykdyti užsakymus, į konkurso 

sąlygas įtraukti mokumo vertinimą. 

 

Svarbu pabrėžti tai, kad viešuose pirkimuose dalyvaujantys tiekėjai turėtų dirbti skaidriai ir sąžiningai, tad 

būtina įvertinti ne tik dalyvaujančių viešuose pirmuose tiekėjų atsiskaitymą su VMI ir Sodra bet ir su kitais 

tiekėjais bei partneriais. Pažymėtina, kad kredito istorijos formavimas yra labai svarbus ir pripažįstamas 

reikšmingu kriterijumi Skandinavijos valstybėse. Šiuo pavyzdžiu siūlytume pasekti ir Lietuvoje, palaipsniui 

įvedant kaip vieną iš galimų tiekėjų kvalifikacijos vertinimo reikalavimų – kredito istoriją. Kadangi tai 

Lietuvoje yra visiškai nauja, siūlytume įvedinėti palaipsniui. Pavyzdžiui, pirmiausia įvedant reikalavimą būti 

atsiskaičius ir neturėti įsiskolinimų komerciniams bankams. 

 

4. PO sudarytų sutarčių priežiūra ir kontrolė. 
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a) Didesnį dėmesį kreipti į/prižiūrėti sutarčių vykdymą. Tai ypač aktualu, kai perkamos didelės apimties 

paslaugos, kuomet numatomas tam tikras pasiruošimo paslaugų teikimui laikotarpis, sistemos 

sukūrimo/įdiegimo laikotarpis ir pan. VPT turėtų turėti bendrą perkančiųjų organizacijų sutarčių 

duomenų bazę; 

b) Tiekėjų, neįvykdžiusių tinkamai pirkimo sutarčių, sąrašai. 

 

5. Ekonominio naudingumo vertinimo gairės – pasiūlymai kaip jos galėtų būti keičiamos, kokie 

svarbiausi aspektą. 

 

Mažiausia kaina dažniausiai perkančiajai organizacijai neužtikrina geriausios kokybės prekės ar paslaugos 

įsigijimo. Todėl siūlytina nustatyti reikalavimą kuo daugiau pirkimų vykdyti pasiūlymus vertinant remiantis 

ekonominio naudingumo vertinimo kriterijumi. Pagal naująjį VPĮ projektą, ekonominio naudingumo kriterijaus 

taikymas yra skatinamas. Tačiau siekiant, kad jį praktikoje naudotų perkančiosios organizacijos tinkamai, yra 

labai svarbus Viešųjų pirkimų tarnybos vaidmuo. Viešųjų pirkimų tarnyba turės parengti gaires dėl ekonominio 

naudingumo kriterijaus taikymo. Rengiant šias gaires, siūlytume vadovautis ne detalių taisyklių kaip taikyti 

ekonominio naudingumo kriterijų nustatymo principu. Siūlytume vis tik vadovautis bendraisiais principais, 

pateikiant tik ekonominio naudingumo kriterijų taikymo pavyzdžių, nes viešieji pirkimai turi būti lankstūs ir 

leisti perkančiajai organizacijai nustatyti tokius kokybinius parametrus, kurie yra reikalingi siekiant įsigyti 

kokybiškas prekes, paslaugas ir darbus. Visų atvejų ir atitinkamai taisyklių gairėse nustatyti būtų neįmanoma, 

todėl jose turėtų būti paliktas tam tikras lankstumas, žinoma, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų. 

 

6. Dinaminės pirkimų sistemos platesnis naudojimas, įsisenėjusiuose sektoriuose (pavyzdžiui, kelių 

projektavimo ir statybos darbai) 

 

Dažnai praktikoje, ypač dideliuose sektoriuose, susiduriama su situacijomis, kai perkami tie patys, tokie paties 

pobūdžio darbai (pavyzdžiui, kelių tiesimo darbai), tačiau dalyvavimo sąlygos nuolat kinta: keičiasi 

kvalifikacijos reikalavimai vis griežtėjančia linkme, pirkimo būdai ir pan. Kaskart dalyvaujant pirkimuose vis 

reikia teikti tuos pačius dokumentus, kurie vieną kartą yra vertinami vienaip, o kitą kartą jau vertinami kitaip 

tos pačios perkančiosios organizacijos. Tokiu būdu dažnai vykdomi neskaidrūs pirkimai, proteguojant vieną ar 

kelis norimus pirkimo laimėtojus. 

 

Tokioms situacijoms išvengti siūlome apsvarstyti galimybę plačiau naudoti Dinaminę pirkimų sistemą (DPS). 

DPS – elektroninė pirkimo procedūra įprastiems pirkimams (kurių charakteristikos rinkoje visuotinai žinomos 

ir atitinka perkančiosios organizacijos poreikius). Pavyzdžiui, ta pati perkančioji organizacija Lietuvos 

Automobilių Kelių Direkcija nuolat vykdo to paties pobūdžio pirkimus, t.y. kelių projektavimo, kelių tiesimo, 

tiltų statybos. Tačiau šiuos pirkimus vykdo kiekvieną atskirai, kas neabejotinai sukelia administracinius kaštus 

Lietuvos automobilių kelių direkcijai, o taip pat ir pasiūlymo rengimo kaštus tiekėjams, o tai yra neefektyvu. 

 

DPS principinė struktūra: 

 

a. Paskelbiamas skelbimas apie DPS; 

b. Per visą DPS galiojimo laiką bet kuris suinteresuotas tiekėjas pateikia orientacinį pasiūlymą; 

c. Jeigu tiekėjo kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus, o orientacinis pasiūlymas – 

specifikacijas, tiekėjas įtraukiamas dalyvauti DPS; 

d. Kilus konkrečių darbų poreikiui, visi prie DPS prisijungę tiekėjai gali teikti konkrečius 

(patobulintus orientacinius) pasiūlymus; 

e. Gauti pasiūlymai įvertinami pagal skelbime apie DPS nurodytus / kvietime dėl konkrečių darbų 

patikslintus vertinimo kriterijus. 

 

DPS privalumai: 
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a. Skaidrumas – tiekėjų kvalifikacija vertinama tik vieną kartą, nėra galimybės manipuliuoti 

kvalifikaciniais reikalavimais konkretaus pirkimo atveju; 

b. Greitis – nereikia iš naujo tikrinti kvalifikacijos, tik įvertinti pasiūlymus pagal nustatytus kriterijus; 

c. Maksimali konkurencija – itin maži dalyvavimo kaštai ir paprastas pasiūlymų rengimas tiekėjams 

bei vertinimas perkančiajai organizacijai 

 

Neabejotinai, DPS kalbant konkrečiai apie Lietuvos kelių sektoriaus pirkimus, išspręstų neskaidrumo ir tam 

tikrų tiekėjų protegavimo klausimą. DPS panašaus pobūdžio pirkimams yra taikoma kitose ES valstybėse 

narėse, pvz.: Vokietijoje 

(https://www.dtad.de/details/Aufbau_eines_dynamischen_Beschaffungssystems_DBS_08371_Glauchau-

5115264_1) ir Didžiojoje Britanijoje (http://england.unitedkingdom-

tenders.co.uk/20436_entityDynamic_purchasig_system_for_the_provision_of_road_surfacing_patching_and_a

ncillary_2012_Scunthorpe).  

 

 

 

Andželika Rusteikienė 

Investors‘ Forum ir Baltosios bangos viešųjų pirkimų darbo grupė 
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