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Pasikalbam

1- Oiiiii !

2- 6 taisyklės, kad nebūtų oiiii...

3 - Atvejo analizė
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1 TAISYKLĖ

Pirkimo

dokumentus
ruoškite
patys
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2 TAISYKLĖ

Rinkos
tyrimai
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3 TAISYKLĖ

Rinkos

konsultacijos

http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/doc
uments/files/Rinkos_konsultac
ijos_gair%C4%97s(4).pdf
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http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/Rinkos_konsultacijos_gair%C4%97s(4).pdf


4 TAISYKLĖ

Skaidymas
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5 TAISYKLĖ

Aiškios sutarties sąlygos

___________________

Esminės sutarties
sąlygos
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6 TAISYKLĖ

Sutarties

vykdymo

kontrolė
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Atrask Dzūkijos gamtą ir kultūrą“ 

(2014-2020 metų Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšos). 

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra



Kvalifikacija

„tiekėjo vidutinės 
metinės pajamos iš 
informacinių sistemų 
kūrimo ir diegimo, 
vystymo arba 
palaikymo veiklos turi 
būti ne mažesnės kaip 
200 000,00 EUR“

tokių paslaugų rinkoje 
yra įprasta praktika 
samdyti laisvai 
samdomus specialistus 
(freelancer), ko pasekoje
įmonė gali neturėti 
didelio kiekio nuolatinių 
darbuotojų ir nurodytos 
apyvartos pasiekti 
negalės. 
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Kvalifikacija

„turėti ne mažiau kaip vieną 

sutartį ar jos dalį, susijusią su 

interneto svetainių kūrimo 

paslaugomis, kurios vertė 21 

000 eurų su PVM ir 4 punkto 

reikalavimas „turėti mobilių 

aplikacijų kūrimo sutartį, kurios 

vertė 25 000 Eur su PVM“ yra 

nepagrįsti.

tokie projektai privačiame 

sektoriuje gali būti daromi 

etapais ir sutartyje viena suma 

nebus įvardinti. Taip pat 

atkreiptinas dėmesys į tai, kad 

vykdant tokio pobūdžio projektus 

yra pasitelkiami laisvai samdomi 

patyrę specialistai, kurie 

padengia tiekėjo trūkstamą 

kompetenciją ir tuo pačiu 

konkrečiam projektui gali sukurti 

papildomą vertę, kurios 

nereikėjo ankstesniuose 

vykdytuose projektuose
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„projekto vadovui būti 
vadovavusiam ne mažiau kaip 2 
projektams, internetų svetainių 
kūrimo, diegimo bei vystymo 
projektui, kurio vertė ne mažesnė 
kaip 21 000 Eur su PVM ir mobilių 
aplikacijų kūrimo, diegimo bei 
vystymo projektui, kurio vertė ne 
mažesnė kaip 25 000 Eur su PVM, 

„Web programuotojui turėti praktinę 
patirtį įgyvendinant bent vieną 
projektą, kurio vertė ne mažesnė 
nei 21 000 Eur“ 

„mobilių aplikacijų programuotojui 
turėti praktinę patirtį įgyvendinant 
bent vieną projektą, kurio vertė ne 
mažesnė nei 25 000 Eur“

Privačiame sektoriuje tokie 
darbai gali būti daromi etapais 
ir bendroje sutartyje tokios 
sumos paprasčiausiai nebus 
įvardintos. 

Toks reikalavimas nesudaro 
galimybių sukurti reikiamą 
produktą ženkliai pigiau.

Projektų verčių įvardinimas yra 
perteklinis,  tiekėjo 
kompetenciją galima vertinti 
remiantis įgyvendintais 
pavyzdžiais.
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„turėti papildytosios 
realybės sprendimo 
patirties, kurio vertė ne 
mažesnė kaip 5000 Eur

Suma neturi būti 
įvardinta, nes 
specialistas galėjo kurti 
aplikacijas ir talpinti į 
Google Play arba Apple 
Store, kur aplikacijos 
paprastai platinamos 
kelių eurų sumomis. 
Todėl toks reikalavimas 
visiškai neatspindi 
kompetencijos. 
Kompetenciją galima 
įvertinti tik pagal 
pateiktus pavyzdžius
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Nurodyti tiekėjų kvalifikacijos 
reikalavimai yra nepagrįsti, pertekliniai 
siekiamam tikslui pasiekti ir dirbtinai 
ribojantys tiekėjų konkurenciją.
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Skaidymas

Perkančiosios organizacijos 
pirkimo objektas yra interneto 
svetainės ir mobilios 
aplikacijos sukūrimas jis 
apėmė vieną dalį:

turinio (rinkodaros) kūrimas 

mobilioji aplikacija

programavimo paslaugos

Perkamos paslaugos nėra 
susijusios ir gali būti 
perkamos atskirai,  tokių 
paslaugų teikimu gali būti 
suinteresuoti skirtingi 
tiekėjai: 

• Turinio rinkodara;

• Mobilioji aplikacija;

• Internetinės svetainės 
sukūrimas, optimizavimas 
paieškos sistemoms
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Kitos pastabos

„tiekėjas laikosi kokybės vadybos sistemos 
standarto reikalavimų informacinių technologijų 
srityse“ (turi pateikti sertifikatą, patvirtinantį, kad 
tiekėjas laikosi kokybės vadybos sistemos 
standarto ISO 9001 arba lygiavertį arba kitus 
lygiaverčius kokybės vadybos užtikrinimo 
priemonių įrodymus)“
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Kitos pastabos

• kokybės užtikrinimui pati įmonė gali pasirinkti savo 
metodikas bei adaptuoti kitas, rinkoje esančias, 
nesertifikuojamas metodikas – Scrum, Agile ir pan. 
Todėl tokio pobūdžio projektuose, kurių apimtys 
nėra didelės, ISO 9001 ar analogiškų sertifikatų 
reikalavimas turi tik neigiamą poveikį, apriboja 
galimybę teikti pasiūlymus mažesniems rinkos 
dalyviams;

• Šio standarto įvedimas ir palaikymas sukelia 
įmonei sąnaudas, kurias turi apmokėti klientai, 
kadangi privačiame sektoriuje toks reikalavimas iš 
viso netaikomas.

19



Kitos pastabos

Vertintojui paliekama 
subjektyviai (arba tikslingai, 
prisiderinus prie konkretaus 
tiekėjo) nustatyti pateiktas 
aprašymo formuluotes, 
kurios yra „silpnai”, 
„vidutiniškai”, „gerai” ar 
„puikiai”.

Dideli balų intervalai, kuriais 
vertintojas gali manipuliuoti

tikslinga remtis išmatuojamais 
parametrais (pavyzdžiui, ar 
tiekėjas įsipareigoja užtikrinti 
reikiamą greitaveiką vienu 
metu esant X vartotojų; 
mažiausias naudojamas 
mobilių duomenų perdavimo 
kiekis ir pan.), 

arba

tiekėjas įsipareigoja pateikti 
reikiamą funkcionalumą 
(išvardinant konkrečius 
funkcionalumus iš techninės 
specifikacijos, vertinti 
pavydžius 
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Ačiū už dėmesį


