Neperkančiųjų organizacijų
pirkimai
Agnė Braškutė, Vyriausioji ekspertė

Turinys:
Pirkimo būdai pagal PAFT
Pirkimo sąlygų pagrindiniai elementai:
✓ Kvalifikacijos reikalavimai
✓ Pasiūlymų vertinimo kriterijai
✓ Techninė specifikacija
✓ Sutarties pagrindinės sąlygos
Pirkimo procedūra:
✓ Skelbimas, pirkimo sąlygų tikslinimas
✓ Kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimas
✓ Sutarčių vykdymas, keitimai

Pagrindinis NPO teisės aktas:
Projektų finansavimo ir administravimo taisyklės:
40 skirsnis „Pirkimų vykdymas“

Pagalbiniai teisės aktai (taikomi PO):
Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/01aeb1815d8c11e7a53b83ca0142260e/asr

Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairės
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/ENPV_gaires.pdf

Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas

Pirkimo būdai:

✓ Konkursas (su galimybe derėtis arba
be derybų): visais atvejais

✓ Derybos: visais atvejais
✓ Pirkimas iš vieno tiekėjo tik esant
PAFT numatytiems atvejams

Pirkimai iš vieno tiekėjo galimi, kai:
✓

paskelbus kvietimą nebuvo gauta nė vieno
nustatytus
reikalavimus
atitinkančio
pasiūlymo, pirminės pirkimo sąlygos iš
esmės nekeičiamos

✓

dėl meninių ar techninių priežasčių yra tik
vienintelis tiekėjas arba tiekėjas, turintis
išimtines teises

✓

NPO pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš tiekėjo
pirko prekių ir nustatė, kad iš jo verta pirkti
papildomai dėl techninio suderinamumo

✓

perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių
autorių, atlikėjų paslaugos

✓

perkamos
MTEP
paslaugos,
reagentai ir panašūs produktai

✓

pirkimo sutarties vertė, finansuojama iš
projekto
tinkamų
finansuoti
išlaidų
finansavimo šaltinių, padauginta iš projekto
finansuojamosios dalies, neviršija 60 000
eurų, įskaitant jau sudarytas arba ketinamas
sudaryti tos pačios rūšies prekių ir (arba)
paslaugų ar to paties objekto darbų pirkimo
sutartis
(tinkamos
išlaidosxbendras
intensyvumas neviršija 60 000 eur)

medžiagos,

Konkursas/derybos:
Metodinė pagalba NPO:
✓ NPO tipinės konkurso/derybų pirkimo sąlygos

✓ Kiti aktualūs dokumentai (įsakymo, protokolų,
pasiūlymo formos pavyzdžiai)
patalpinti:
http://lvpa.lt/lt/dokumentai-174

✓NPO infografikas: http://lvpa.lt/infografas/

Kas vykdo NPO
pirkimo procedūras?
PAFT: NPO pirkimo procedūroms atlikti gali
sudaryti:
✓ pirkimo komisiją arba

✓ paskirti pirkimo organizatorių
Kokiais atvejais pirkimą vykdo komisija ir

kokiais

organizatorius,

apibrėžia

įstaigos/įmonės vidaus tvarka
Pirkimo

komisijos

sudarymas

įforminamas

įmonės/įstaigos direktoriaus įsakymu

Procedūrų metu
pildomi dokumentai:
tiekėjų kvalifikacijos
ir pasiūlymų
vertinimo protokolas
arba pažyma

Protokolus pildo
pirkimo komisija

Pažymą pildo pirkimo
organizatorius

Pirkimo sąlygose
privaloma nurodyti pagal
PAFT:
✓

pirkimo būdą (konkursas arba derybos),

✓

pasiūlymų teikimo terminą ir reikalavimus,

✓

pirkimo objekto apibūdinimą,

✓

kvalifikacijos reikalavimus ir juos pagrindžiančius dokumentus (jei
kvalifikacijos reikalavimai keliami),

✓

informaciją apie pasiūlymų vertinimą,

✓

pasiūlymo vertinimo kriterijų,

✓

ar bus deramasi, arba kokiais atvejais bus deramasi, ir (ar) derėjimosi
tvarką,

✓

pagrindines pirkimo sutarties sąlygas: prekių patiekimo, paslaugų

suteikimo ar darbų atlikimo terminus, kainodaros taisykles,
atsiskaitymo terminus, atsiskaitymo tvarką, pirkimo sutarties
įvykdymo užtikrinimo reikalavimus (jei keliami), jei reikia, –
kitas sąlygas.

pasiūlymų teikimo terminas negali būti
trumpesnis kaip 7 dienos nuo kvietimo
dalyvauti pirkime paskelbimo dienos !!

pasiūlymų vertinimo kriterijai: ekonomiškai
naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus
arba mažiausios kainos kriterijus

atkreipti dėmesį, ar informacija pirkimo
dokumentuose ir atskirose jų prieduose bei, jei
pridėta sutarties projekte, neprieštarauja:
praktikoje pastebime daug nesutapimų

Kvalifikacijos
reikalavimai
Reikalingi padėti NPO įsitikinti, ar tiekėjas yra
kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti
pirkimo sutartį

Svarbu dirbtinai neriboti konkurencijos

Reikalavimai turi būti pagrįsti ir proporcingi
pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs

Pagalbinis dokumentas:

Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų
nustatymo metodika

Kvalifikacijos
reikalavimai:
Skirtumas tarp PO ir NPO:
• PO tarptautinių ir supaprastintų pirkimų
(išskyrus mažos vertės pirkimus) privalu
nustatyti pašalinimo pagrindus
• NPO pašalinimo pagrindai neprivalomi,
įprastai jie pirkimo sąlygose vadinami
kvalifikacijos reikalavimais
• NPO
gali
prašyti
tik
tiekėjų
deklaracijos
dėl
kvalifikacijos
reikalavimų (arba oficialių institucijų
dokumentų)
NPO gali nekelti kvalifikacijos apskritai !

Kvalifikacijos
reikalavimai: bendrieji
Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su
kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar
apribojęs savo veiklos (...). Jam nėra iškelta
restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra
vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka
(...)

Kvalifikacijos
reikalavimai:bendrieji

Tiekėjas turi turėti teisę verstis veikla, kuri reikalinga
pirkimo sutarčiai įvykdyti

Kvalifikacijos reikalavimai (bendrieji): tiekėjas
neįsiskolinęs VMI, Sodrai
Neprivalomi !!!

PO praktika: Sodros įsipareigojimai: LR registruotas tiekėjas fizinis asmuo pateikia
Sodros arba RC išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis
Juridinis asmuo, registruotas LR, neturi pateikti SODROS neįsiskolinimo dokumentų.
NPO tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos duomenis čia:
http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/

Dėl VMĮ įsipareigojimų: reikalavimas pateikti VMĮ ar RC dokumentą, patvirtinantį
jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis
PO reglamentavimas: leidžiamas įsiskolinimas ne daugiau kaip ne daugiau 50 Eur.

Ekonominė ir finansinė būklė
Vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius
metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu
tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus):

• Reikalaujama metinė tiekėjo veiklos pajamų suma
neturėtų būti daugiau kaip du kartus didesnė už
numatomą pirkimo vertę (VPĮ praktika)
• Galima reikalavimą kelti vidutinėms metinėms
bendrosioms pajamoms arba vidutinėms metinėms
su pirkimo veikla susijusioms pajamoms

Ekonominė ir finansinė
būklė
Kritinio likvidumo koeficientas – tiekėjo
trumpalaikio finansinio stabilumo rodiklis:

Rekomenduojama kriterijaus reikšmė – ne
mažesnis už 0,5. Jeigu reikšmė lygi 0,
laikoma, kad atitinka reikalavimą.

Techninis ir profesinis
pajėgumas
Per paskutinius 3 metus tiekėjas
įvykdęs (ir) ar vykdo panašią sutartį,
kurios vertė yra ne mažesnė kaip 0,7
pirkimo objekto (pasiūlymo) vertės.
• jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis
yra ne mažesnė kaip 0,7 pirkimo objekto
(pasiūlymo)
vertės,
ji
atitinka
reikalavimus.
• Jei NPO numatė bent vienos panašios
sutarties įvykdymo reikalavimą, tokiu
atveju įtvirtintas sutarties įvykdymo
rezultato reikalavimas, o ne per 3 metus
įvykdyta sutarties dalis.

Techninis ir profesinis pajėgumas
✓Tiekėjo prašomų darbuotojų ir asmenų,
atsakingų už pirkimo sutarties
vykdymą, kvalifikacija
✓ Standartų laikymasis: tiekėjas laikosi
tam tikrų kokybės (ISO 9001) ar
aplinkos apsaugos (ISO 14000, EMAS)
vadybos sistemos standartų

Techninis ir profesinis
pajėgumas

Paplitęs reikalavimas NPO pirkimuose (kaip

kvalifikacinis), nors VPT praktika griežtesnė:

✓ toks reikalavimas turėtų būti nustatomas tik tuomet, kai
yra būtinas ir proporcingas konkrečiam pirkimo objektui

„Tiekėjas yra siūlomos gamybinės įrangos
gamintojas arba gamintojo atstovas,
turintis teisę vykdyti siūlomos gamybinės
įrangos prekybą. Tiekėjas gali būti sudaręs
sutartį su ūkio subjektu, kuris turi aukščiau
įvardintas gamintojo ar jo atstovo
suteiktas teises“

✓ pats reikalavimas nėra kvalifikacinis; prie kvalifikacinių
reikalavimų toks reikalavimas negali būti įtrauktas;

✓ jei pirkimo vykdytojas gali pasigrįsti šio reikalavimo
būtinumą, tuomet jį gali kelti kaip pirkimo dokumentų
reikalavimą arba kaip sutarties vykdymo sąlygą.

Kvalifikacijos reikalavimai
jungtinės veiklos dalyviams ir
subtiekėjams
✓ Negali būti dirbtinai ribojama galimybė ūkio
subjektų grupei dalyvauti pirkime
✓ Turi būti nurodyta, kokius kvalifikacijos
reikalavimus turi atitikti visi ūkio subjektų grupės
nariai kartu ir kokius kiekvienas narys atskirai.

✓ Ūkio subjektų grupės narių pajėgumai turi būti
sumuojami, ir tik pagrįstais atvejais galima
reikalauti,
kad
kai
kuriuos
kvalifikacijos
reikalavimus ūkio subjektų grupės nariai tenkintų
kiekvienas atskirai
✓ Remtis VPT
metodika

Tiekėjų

kvalifikacijos

vertinimo

Pasiūlymų vertinimo kriterijai
✓Mažiausia kaina
✓Kainos ir kokybės santykis
PO
ekonomiškai
naudingiausio
pasiūlymo vertinimo gairėse nėra
nustatyta, kokį svorį suteikti
kainai

Kainos ir kokybės santykis: kokybinių
kriterijų pavyzdys
✓ 1 kriterijus: Siūlomo sprendinio optimalumas ir
originalumas:
Lyginamasis svoris 60
Numatyta, už ką skiriami 4 balai, 3 balai, 2 balai ir
1 balas
✓ 2
kriterijus:
Papildomų
funkcionalumų
integravimas į siūlomą sprendinį:
Lyginamasis svoris 40
Numatyta,
kad
už
kiekvieną
papildomą
funkcionalumą gaunama po 1 balą
Nurodyti balų intervalus ydinga praktika !!! Pvz (0-20, 20-40, 4060 ir t.t.)

Kainos ir kokybės santykis
✓Tiekėjas turi būti įpareigotas pasiekti pažadėtus rodiklius, nes kainos
ir kokybės santykio kriterijai privalo būti perkelti į pirkimo sutartį !!!
✓Pavyzdžiui, jeigu ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas buvo išrinktas
pagal tai, kad prekė turi tam tikrą funkcinį pranašumą, tiekėjui pristačius šio
pranašumo neturinčią prekę, pirkėjas jos negali priimti, net jeigu ir taikytų
tiekėjui kokią nors sutartyje numatytą baudą. Pirkėjas turi reikalauti, kad
tiekėjas pristatytų prekę, atitinkančią reikalavimus bei tiekėjo pasiūlymą
✓Pirkėjas privalo užtikrinti sutarties vykdymo priežiūrą ir patikrinti,
kaip laikomasi perkeltų ekonominio naudingumo kriterijų. Tokie
patikrinimai nebūtinai turi vykti kiekvieną mėnesį, galbūt, atsižvelgiant į
sutarties trukmę, užtektų patikrinti kartą per pusmetį ar ketvirtį.

Kainos ir kokybės
santykis
✓

Tiekėjo kvalifikacija negali būti kainos
ir kokybės santykio kriterijus

✓

Gali
būti
nustatomi
kriterijai,
kuriais
vertinama
pirkimo
sutarčiai
įvykdyti
paskirtų
darbuotojų
kvalifikacija
ir
patirtis

✓

Pavyzdžiui, pirkėjas nustato kvalifikacijos
reikalavimą tiekėjo specialistui turėti ne
mažiau kaip 3 metų patirtį teikiant tam tikras
paslaugas. Kaip vienas iš pasiūlymų vertinimo
kriterijų gali būti vertinama papildoma
siūlomo specialisto patirtis, už kiekvienus
papildomos
patirties
metus
skiriant
papildomus 5 balus.

Pagalbinis dokumentas:

VPT Ekonomiškai naudingiausio
pasiūlymo vertinimo gairės

Techninė
specifikacija
Perkant skirtingo pobūdžio prekes/paslaugas
atsižvelgti, ar pagrįstai NPO neskaido
pirkimo į dalis:
✓ Pirkimo objekto suderinamumas ir
vientisumas;
✓ Tiekėjų suinteresuotumas ir galimybė
pateikti pasiūlymus;
✓ Panašių pirkimų vykdymas rinkoje.

Techninė specifikacija
✓

techninė specifikacija turi būti tiksli, aiški, be
prieštaraujančių nuostatų

✓

techninėje specifikacijoje neturi būti konkrečių
prekių ženklų

✓

neturi būti konkrečių parametrų:

✓

reikalavimus pirkimo objekto savybėms rekomenduojame
pirkimo dokumentuose nustatyti ribiniais dydžiais („ne
daugiau kaip ...“, „ne mažiau kaip ...“) arba reikšmių
diapazonais („nuo ... iki ...“). Atkreipiame dėmesį, jog
nurodžius konkrečius parametrus ir charakteristikas kyla
rizika dėl dirbtinio konkurencijos ribojimo.

✓

prašyti, kad tiekėjas nurodytų pasiūlyme konkretų įrenginį,
bei parametrus, iškeltus techninėje specifikacijoje!!!

Pagrindinės sutarties sąlygos
Nurodomos:
✓ Pirkimo sąlygose arba
✓ Pridedamame prie pirkimo sąlygų sutartis projekte
Privalu nurodyti pirkimo sąlygose (jei nepridedamas sutarties projektas):
1.

prekių patiekimo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminus,

2.

kainodaros taisykles,

3.

atsiskaitymo terminus,

4.

atsiskaitymo tvarką (avansas, tarpiniai mokėjimai ar apmokėjimas po
prekių/paslaugų/darbų įvykdymo), bei ją DETALIZUOTI!!!

5.

pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimus (jei keliami), delspinigių
taikymą ir dydį.

Pagrindinės sutarties
sąlygos:
rekomendacijos
• Sutikrinti, kad nebūtų prieštaravimų tarp pirkimo sąlygų, jų priedų ir
sutarties projekto !!;
•

Rekomenduoti pratęsimo ir stabdymo nuostatas;

•

Atsiskaitymo tvarka - turi būti konkretūs procentai, pvz:
„Pagrindinės atsiskaitymo sąlygos:
1. 30 proc. pirkimo sutarties vertės sumokama avansu per 15
(penkiolika) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos,
2. 20 proc. pirkimo sutarties vertės sumokama per 3 mėn. nuo
sutarties pasirašymo dienos,
3. 25 proc. pirkimo sutarties vertės sumokama per 5 mėn. nuo
sutarties pasirašymo dienos,
4. 25 proc. pirkimo sutarties vertės sumokama tiekėjui
informavus apie pasirengimą pristatyti įrangą“

▪ Blogas pavyzdys!!! iki 30 proc., iki 20 proc nuo sutarties vertės ir tt. –
siūlome tikslinti.

Pagrindinės sutarties sąlygos: rekomendacijos
• Dėl delspinigių siūlome formuluoti taip:
• Delspinigiai numatomi abiems sutarties šalims;
• Abiems šalims nustatomas vienodas jų dydis;
• Paprastai numatomi 0,02 proc dydžio delspinigiai nuo
neatliktų paslaugų, darbų ar nesuteiktų prekių vertės
už kiekvieną uždelstą dieną
• Gali būti ribojamas jų dydis, pvz, delspinigių dydis
negali viršyti 10 procentų sutarties vertės

Pirkimo procedūra
Seka: 1) Skelbimas 2) vokų atplėšimas 3) kvalifikacijos tikrinimas
4) pasiūlymo vertinimas 5) pasiūlymų eilės sudarymas/laimėtojo
nustatymas 6) sutarties sudarymas

▪ Skelbiama: www.esinvesticijos.lt;
▪ Papildomai
galima
skelbti
interneto
žiniasklaidos priemonėse ir kitais būdais;

svetainėse,

▪ Pasiūlymų pateikimo terminas: ne trumpiau kaip 7
dienos;
▪ Sąlygų patikslinimai skelbiami išleidžiant naują skelbimą,

pratęsiamas pasiūlymų pateikimo terminas

Pirkimo procedūra: į ką
atkreipti dėmesį?
✓ Netiksli kvalifikacija turi būti tikslinama;

✓ Neaiškus pasiūlymas turi būti
paaiškinti (nekeičiant esmės);

leidžiamas

✓ Derybų metu deramasi su visais!

✓ Pasirašant sutartį nekeičiamos galutinės
sąlygos!

PO/NPO privalo vieną kartą kreiptis į
tiekėją, prašydama tikslinti kvalifikaciją
Pasiūlymo aiškinimas: įvertinti, ar
nepateiktas
pasiūlymas

iš

esmės

Paaiškinti – nereiškia pakeisti!!!

naujas

NPO Sutartys
PAFT 4611:
Pirkimo sutartis, kurios vertė be PVM
viršija 3000 eurų, turi būti sudaroma

raštu.

Kai kreipiamasi į vieną tiekėją, NPO

reikalavimai gali būti nustatomi ir
galutinis pasiūlymas pateikiamas žodžiu.

NPO sutarčių de minimis
keitimai: PAFT
Sutarties keitimai galimi visada, jei:
▪ 460.9.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį papunktį vertė neviršija 10
procentų pradinės pirkimo sutarties vertės, kai perkamos prekės ar
paslaugos, ir 15 procentų – kai perkami darbai, ir pakeitimu iš

esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis;

▪ 460.9.2. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (darbams ir
paslaugoms), bendra pakeitimų vertė neturi viršyti 50 proc.

Sutarties keisti
negalima, kai:
✓ atsiranda naujos sąlygos, kurios būtų suteikusios galimybę
dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo,
tiekėjams (pvz nėra sutarties pratęsimo, o sutartis pratęsta)
✓ atsiranda naujos sąlygos, dėl kurių laimėjusiu pasiūlymu
galėtų būti pripažintas kito tiekėjo pasiūlymas (pvz. terminas
buvo ekonominio naudingumo kriterijus, o sutarties vykdymas
faktiškai vėlavo);
✓ dėl pakeitimo labai padidėja pirkimo sutarties apimtis (pvz.
statomas naujas pastatas. Sprendimas pastatyti dar vieną –
būtų esminis pakeitimas, dėl kurio sutarties apimtis labai
padidėtų)
✓ ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su
kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta
pirminės sutarties sąlygose (pvz. sutartyje avansinis mokėjimas
nebuvo numatytas, tačiau sutarties keitime jis atsirado)

Sutarčių pratęsimai
✓Įsitikinti, ar pratęsimas
sąlygose ir sutartyje;

buvo

išviešintas

pirkimo

✓Jei buvo numatytas banko ar draudimo garantija – turi
būti pratęsta kartu su sutartimi!
✓Jei nėra pratęsimo, faktinis vėlavimas: pagal sutartį
taikomi delspinigiai, baudos ?

Dažniausios klaidos
✓Prieštaravimai pirkimo sąlygose/jų prieduose
✓Nenumatomas sutarties pratęsimas bei stabdymas
✓Sudarant sutartį keičiamos skelbtos pirkimo sąlygos
✓Vykdant sutartį keičiamos atsiskaitymo sąlygos
✓Esant faktiniam vėlavimui, neskaičiuojami delspinigiai
✓Nenumatomos esminės sutarties sąlygos
✓Nesudaroma rašytinė sutartis, kai pirkimo sutarties vertė
viršija 3000 be PVM

Lietuvos verslo
konkurencingumo partneris

