DIREKTYVOS 2007/66/EB IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO NR. I-1491 PAKEITIMO ĮSTATYMO
IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ VANDENTVARKOS, ENERGETIKOS, TRANSPORTO AR PAŠTO
PASLAUGŲ SRITIES PERKANČIŲJŲ SUBJEKTŲ, ĮSTATYMO NR. XIII-328 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ
ATITIKTIES LENTELĖ
Tarybos 1989 m. gruodžio 21 d. direktyva dėl įstatymų
ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų
taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo
darbų pirkimo sutartis, koordinavimo (su pakeitimais,
padarytais 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva 2007/66/EB ir paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva 2014/23/ES)
2b straipsnis. Nuo atidėjimo laikotarpio leidžiančios
nukrypti nuostatos
Valstybės narės gali numatyti, kad šios direktyvos 2a
straipsnio 2 dalyje nurodyti terminai netaikomi šiais
atvejais:
a) jei pagal Direktyvą 2014/24/ES arba, kai tinkama,
Direktyvą 2014/23/ES nereikalaujama Europos Sąjungos
oficialiajame leidinyje iš anksto paskelbti skelbimo apie
pirkimą;

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo
projektas (toliau – Įstatymo projektas)
Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto
ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 pakeitimo
įstatymo projektas (toliau – KS Įstatymo projektas)

Direktyvos
straipsnio
perkėlimo
lygis

Įstatymo projektas
30 straipsnis. 86 straipsnio pakeitimas
4. Papildyti 86 straipsnio 8 dalį 4 punktu:
„4) pirkimas atliekamas šio įstatymo 72 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais.“

visiškas

26 straipsnis. 72 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 72 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Supaprastinto pirkimo ir šio įstatymo 2 priede nurodytų socialinių ir kitų
specialiųjų paslaugų tarptautinio pirkimo atvejais perkančioji organizacija,
vykdydama neskelbiamas derybas šio įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 ir 3
punktuose, 3 dalies 2, 3 ir 4 punktuose, 5 ir 6 dalyse nustatytomis sąlygomis, gali
pirkimo sutartį sudaryti nesilaikydama šio straipsnio 2 dalyje nurodytiems etapams
taikomų ir kitų pirkimo procedūroms bei pirkimo sutarties turiniui ir formai
nustatytų reikalavimų. Šių reikalavimų perkančioji organizacija taip pat gali
nesilaikyti tarptautinio pirkimo atveju, vykdydama neskelbiamas derybas šio
įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytomis sąlygomis, išskyrus
reikalavimą sutartį pasirašyti raštu. Jeigu perkančioji organizacija nesilaiko šių
reikalavimų vykdydama neskelbiamas derybas šio įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 3
punkte nustatytomis sąlygomis, ji, pradėjusi pirkimą, kaip tai nustatyta šio
įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 3 punkte, turi kreiptis į Valstybinę mokesčių
inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Specialiųjų
tyrimų tarnybą su prašymu pateikti šio straipsnio 4 dalyje nurodytą informaciją
apie tiekėjus, su kuriais ketinama derėtis dėl pirkimo sutarties sudarymo.
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Reikalavimas kreiptis į šias institucijas gali būti netaikomas išimtiniais atvejais, kai
dėl neatidėliotinos būtinybės sudaryti pirkimo sutartį būtina greičiau negu per 3
darbo dienas arba yra vienintelis tiekėjas, galintis pasiūlyti reikiamas prekes,
paslaugas ar darbus, ir pirkimo sutartį su juo būtina sudaryti siekiant užtikrinti
viešojo intereso apsaugą, įskaitant visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugą.
Perkančioji organizacija nepradeda derybų su tiekėju, jeigu pateikta informacija
sudaro pagrindą spręsti, kad tiekėjas per pastaruosius 3 metus yra padaręs rimtą
profesinį pažeidimą ir dėl to yra pagrindas abejoti šio tiekėjo sąžiningumu, išskyrus
atvejus, kai būtina užtikrinti viešojo intereso apsaugą, įskaitant visuomenės
sveikatos ir aplinkos apsaugą, ir nėra kitų tiekėjų. Perkančioji organizacija,
vykdydama neskelbiamas derybas kitais pagrindais, nei nurodyti šioje dalyje, gali
nesilaikyti šio įstatymo 35 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų pirkimo
dokumentams.“
KS Įstatymo projektas
27 straipsnis. 94 straipsnio pakeitimas
3. Papildyti 94 straipsnio 8 dalį 4 punktu:
„4) pirkimas atliekamas šio įstatymo 80 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais.“
23 straipsnis. 80 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 80 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Supaprastinto pirkimo ir šio įstatymo 4 priede nurodytų socialinių ir kitų
specialiųjų paslaugų tarptautinio pirkimo atvejais perkantysis subjektas,
vykdydamas neskelbiamas derybas šio įstatymo 79 straipsnio 1 dalies 3 ir 4
punktuose, 3, 5 ir 6 dalyse nustatytomis sąlygomis, gali pirkimo sutartį
sudaryti nesilaikydamas šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems etapams taikomų ir
kitų pirkimo procedūroms bei pirkimo sutarties turiniui ir formai nustatytų
reikalavimų. Šių reikalavimų perkantysis subjektas taip pat gali nesilaikyti
tarptautinio pirkimo atveju, vykdydamas neskelbiamas derybas šio įstatymo 79
straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytomis sąlygomis, išskyrus reikalavimą sutartį
pasirašyti raštu. Perkantysis subjektas vykdydamas neskelbiamas derybas kitais
pagrindais gali nesilaikyti šio įstatymo 48 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų
pirkimų dokumentams.“
visiškas
1 straipsnis. Peržiūros procedūrų taikymo sritis ir Įstatymo projektas
galimybė jomis pasinaudoti
38 straipsnis. 101 straipsnio pakeitimas
5. Valstybės narės gali reikalauti, kad suinteresuotas asmuo Pakeisti 101 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
peržiūros pirmiausia reikalautų iš perkančiosios „3. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties, įskaitant atvejus, kai ji sudaroma

3
organizacijos. Tuo atveju valstybės narės turi užtikrinti, kad pagal preliminariąją sutartį, ar preliminariosios sutarties sudarymo teisme ginčyti
pateikus tokį prašymą dėl peržiūros būtų nedelsiant perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia elektroninėmis
sustabdyta galimybė sudaryti sutartį.
priemonėmis (mažos vertės pirkimų atveju – raštu) turi pateikti pretenziją
perkančiajai organizacijai.“
KS Įstatymo projektas
34 straipsnis. 107 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 107 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties, įskaitant atvejus, kai ji sudaroma
pagal preliminariąją sutartį, ar preliminariosios sutarties sudarymo teisme ginčyti
perkančiojo subjekto sprendimus ar veiksmus, pirmiausia raštu (faksu,
elektroninėmis priemonėmis (mažos vertės pirkimų atveju – raštu) arba
pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją) turi pateikti
pretenziją perkančiajam subjektui.“
Pirmoje pastraipoje nurodytas sustabdymas negali
pasibaigti, jei nepasibaigęs bent 10 kalendorinių dienų
laikotarpis, kuris pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos po
to, kai perkančioji organizacija išsiunčia atsakymą faksu
arba elektroninėmis priemonėmis, ar, jei naudojamos
kitokios ryšių priemonės, – arba nepasibaigęs bent 15
kalendorinių dienų laikotarpis, kuris pradedamas skaičiuoti
nuo kitos dienos po to, kai perkančioji organizacija
išsiunčia atsakymą, arba nepasibaigęs bent 10 kalendorinių
dienų laikotarpis, kuris pradedamas skaičiuoti nuo kitos
dienos po to, kai atsakymas buvo gautas.

Įstatymo projektas
39 straipsnis. 103 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 103 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, sudaro pirkimo sutartį ar
preliminariąją sutartį ne anksčiau kaip po 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju
– anksčiau negu po 5 darbo dienų) nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą
sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems
kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo
siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 dienų.“
KS Įstatymo projektas
35 straipsnis. 109 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 109 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Perkantysis subjektas, gavęs pretenziją, sudaro pirkimo sutartį ar
preliminariąją sutartį ne anksčiau negu po 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju
– anksčiau negu po 5 darbo dienų) nuo rašytinio pranešimo apie jo priimtą
sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems
kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo
siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau negu po 15 dienų.“

4
_____________________________________________

