DIREKTYVOS 2009/81/EB IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO
SRITYJE, ĮSTATYMO NR. XI-1491 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO
ATITIKTIES LENTELĖ
2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2009/81/EB dėl darbų, prekių ir paslaugų
pirkimo tam tikrų sutarčių, kurias sudaro perkančiosios
organizacijos ar subjektai gynybos ir saugumo srityse,
sudarymo tvarkos derinimo ir iš dalies keičianti
direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB
2 straipsnis. Taikymo sritis
Atsižvelgiant į Sutarties 30, 45, 46, 55 ir 296 straipsnius, ši
direktyva taikoma pirkimams gynybos ir saugumo srityje,
kurių objektas:
a) karinės įrangos, taip pat bet kokių jos detalių,
komponentų ir (arba) jų mazgų tiekimas;
b) jautrios įrangos, taip pat bet kokių jos detalių,
komponentų ir (arba) jų mazgų tiekimas;
c) darbai, prekės ir paslaugos, tiesiogiai susijusios su a ir b
punktuose nurodyta įranga kai kuriems ar visiems jos
gyvavimo ciklo elementams;
d) darbai ir paslaugos specialiems kariniams tikslams arba
jautrūs darbai ir jautrios paslaugos.

6 straipsnis. Perkančiųjų organizacijų (subjektų)
konfidencialumo įpareigojimai
Nedarant poveikio šios direktyvos nuostatoms, visų pirma
nuostatoms dėl įpareigojimų, susijusių su pranešimais apie
sudarytas sutartis ir informacijos kandidatams ir dalyviams
teikimu, kaip nurodyta 30 straipsnio 3 dalyje ir 35
straipsnyje, ir laikydamasi perkančiajai organizacijai
(subjektui) taikomos nacionalinės teisės, ypač teisės aktų
dėl prieigos prie informacijos, perkančioji organizacija

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, Direktyvos
straipsnio
įstatymo Nr. XI-1491 pakeitimo įstatymo projektas (toliau - Įstatymo projektas)
perkėlimo
lygis
Įstatymo projektas
1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„2 straipsnis. Įstatymo taikymo sritis
Šis įstatymas nustato perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų gynybos ir
saugumo srityje atliekamus pirkimus, kurių objektas yra:
1) karinės įrangos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos
institucijos tvirtinamą Bendrąjį karinės įrangos sąrašą arba priskirtinos bent
vienam iš produktų tipų, išvardytų 1958 m. balandžio 15 d. Europos ekonominės
bendrijos Tarybos sprendimu 255/58 patvirtintame Ginklų, amunicijos ir karinių
medžiagų sąraše, įskaitant bet kokias jos detales, sudedamąsias dalis ir (arba)
mazgus, tiekimas;
2) jautrios įrangos, įskaitant bet kokias jos detales, sudedamąsias dalis ir (arba)
mazgus, tiekimas;
3) darbai, prekės ir paslaugos, tiesiogiai susiję su šio straipsnio 1 ir 2 punktuose
nurodyta įranga ir perkami bet kuriuo šios įrangos gyvavimo ciklo etapu;
4) išskirtinai kariniams tikslams perkami darbai ir paslaugos;
5) jautrūs darbai ir jautrios paslaugos.“
visiškas
Įstatymo projektas
7 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 13 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„13 straipsnis. Perkančiosios organizacijos konfidencialumo įsipareigojimai
1. Perkančioji organizacija, komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys,
nepažeisdami šio įstatymo reikalavimų, susijusių su informacijos skelbimu ir su jos
teikimu kandidatams ir dalyviams, negali tretiesiems asmenims atskleisti iš tiekėjų
gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią.
2. Visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia
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(subjektas), įgijusi teises pagal sutartį, neturi atskleisti ūkio
subjektų jai atsiųstos informacijos, kurią šie subjektai
pažymėjo kaip konfidencialią; tokia informacija yra visų
pirma technikos arba komercinės paslaptys bei
konfidencialūs pasiūlymų aspektai.

informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta
informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet
neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų
aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos:
1) jeigu tai pažeistų įstatymus, nustatančius informacijos atskleidimo ar teisės gauti
informaciją reikalavimus, ir šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus;
2) jeigu tai pažeistų šio įstatymo 45 straipsnio 4 dalyje ir 47 straipsnyje nustatytus
reikalavimus dėl paskelbimo apie sudarytą pirkimo sutartį, kandidatų ir dalyvių
informavimo, įskaitant informaciją apie pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų ar
darbų kainą, išskyrus jos sudedamąsias dalis;
3) pateiktos atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, patvirtinančiuose dokumentuose,
išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su
trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis, – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga
tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti;
4) informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ir
subtiekėjus – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems
interesams ginti.
3. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos
informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta
informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos
nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia
tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija
yra nekonfidenciali.
4. Perkančioji organizacija gali nustatyti reikalavimus tiekėjams, siekdama
apsaugoti informacijos, kurią perkančioji organizacija teikia vykdant pirkimo
procesą, konfidencialų pobūdį.
visiškas
13 straipsnis. Konkrečios išimtys
Įstatymo projektas
Ši direktyva netaikoma:
2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas
e) paslaugų, kurių objektas žemės, pastatų arba kito Pakeisti 3 straipsnio 1 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:
nekilnojamojo turto arba teisių į juos įsigijimas ar nuoma, „8) žemės, pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų, kaip jie apibrėžti Lietuvos
taikant bet kokias finansines priemones, pirkimams;
Respublikos civilinio kodekso 1.98 straipsnio 2 dalyje, pirkimams arba nuomai ar
teisėms į šiuos daiktus įsigyti bet kokiomis finansinėmis priemonėmis. Šių pirkimų
tvarką nustato Vyriausybė;“.
visiškas
15 straipsnis. I priede išvardytos paslaugų pirkimo
Įstatymo projektas
sutartys
8 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas
Sutartys, kurių objektas – 2 straipsnyje nustatytos Pakeisti 17 straipsnį ir išdėstyti jį taip:
paslaugos, išvardytos I priede, sudaromos pagal 18–54 „17 straipsnis. Pirkimų reglamentavimo ypatumai
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straipsnius.
16 straipsnis. II priede išvardytos paslaugų pirkimo
sutartys
Sutartys, kurių objektas – 2 straipsnyje nustatytos
paslaugos, išvardytos II priede, sudaromos tik pagal 18
straipsnį ir 30 straipsnio 3 dalį.

17 straipsnis. Mišrios pirkimo sutartys, į kurias įeina I
ir II prieduose išvardytos paslaugos
Sutartys, kurių objektas – 2 straipsnyje nurodytos
paslaugos, išvardytos I ir II prieduose, sudaromos pagal
18–54 straipsnius, kai I priede išvardytų paslaugų vertė yra
didesnė už II priede išvardytų paslaugų vertę. Kitais
atvejais sutartys sudaromos 18 straipsnyje ir 30 straipsnio 3
dalyje nustatyta tvarka.

21 straipsnis. Subrangos sutarčių sudarymas
2. Perkančioji organizacija (subjektas) gali paprašyti arba
valstybė narė gali jos pareikalauti, kad ji dalyvio paprašytų:
- savo pasiūlyme nurodyti, kokią sutarties dalį jis pagal
subrangos sutartį gali pavesti vykdyti trečiosioms šalims ir
visus siūlomus subrangovus bei subrangos sutarčių, kurias
jiems siūloma vykdyti, objektą; ir (arba)
- nurodyti visus subrangovų lygmeniu vykdant sutartį
atliekamus pakeitimus.

35 straipsnis. Kandidatų ir dalyvių informavimas
2. Atitinkamai šaliai paprašius perkančioji organizacija

1. Tarptautinį ar supaprastintą pirkimą perkančioji organizacija atlieka šiame
įstatyme nustatyta tvarka, išskyrus šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytus atvejus.
<...>“
Įstatymo projektas
Įstatymo projektas
8 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 17 straipsnį ir išdėstyti jį taip:
„17 straipsnis. Pirkimų reglamentavimo ypatumai
1. Tarptautinį ar supaprastintą pirkimą perkančioji organizacija atlieka šiame
įstatyme nustatyta tvarka, išskyrus šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytus atvejus.
<...>“
Įstatymo projektas
8 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 17 straipsnį ir išdėstyti jį taip:
„17 straipsnis. Pirkimų reglamentavimo ypatumai
<..>2. Mišri pirkimo sutartis, kurios pirkimo objektas apima šio įstatymo 1 ir 2
prieduose nurodytas paslaugas, sudaroma vadovaujantis šiomis taisyklėmis:
1) jei šio įstatymo 1 priede nurodytų paslaugų vertė yra didesnė už šio įstatymo 2
priede nurodytų perkamų paslaugų vertę, pirkimo sutartis sudaroma vadovaujantis
tarptautiniams pirkimams taikomomis šio įstatymo nuostatoms;
2) jei šio įstatymo 1 priede nurodytų paslaugų vertė yra mažesnė už šio įstatymo 2
priede nurodytų perkamų paslaugų vertę, pirkimo sutartis sudaroma vadovaujantis
supaprastintiems pirkimams taikomomis šio įstatymo nuostatoms. <...>“
Įstatymo projektas
21 straipsnis. 42 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 42 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali (jei nustato tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovais galimybę pagal šio straipsnio 12 dalį – privalo)
nustatyti, kad kandidatas ar dalyvis savo paraiškoje ar pasiūlyme nurodytų, kokiai
ir kuriai pirkimo sutarties daliai ir kokius subrangovus jis ketina pasitelkti
subrangos sutarčiai vykdyti. Pirkimo dokumentuose gali būti nustatyta (jei nustato
tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę pagal šio straipsnio 12 dalį –
privalo), kad kandidatas ar dalyvis savo paraiškoje ar pasiūlyme nurodytų
įsipareigojimą pranešti perkančiajai organizacijai apie subrangovų pasikeitimą
pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu.“
Įstatymo projektas
24 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas

visiškas

visiškas

visiškas

visiškas
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(subjektas), laikydamasi 3 dalies, kuo greičiau, bet ne
vėliau kaip per 15 dienų nuo rašytinio prašymo pateikti
informaciją gavimo dienos, pateikia:
a) visiems atmestiems kandidatams – atmetimo priežastis;
b) visiems atmestiems dalyviams – jų pasiūlymų atmetimo
priežastis, visų pirma 18 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytais
atvejais nurodydama priežastis, dėl kurių ji priėmė
sprendimą dėl lygiavertiškumo nebuvimo arba sprendimą,
kad darbai, prekės ar paslaugos neatitinka veiksmingumo ar
funkcinių reikalavimų, ir 22 ir 23 straipsniuose nurodytais
atvejais, savo sprendimo apie neatitikimo informacijos
apsaugos ir tiekimo saugumo reikalavimams priežastis;
c) dalyvio, pateikusio priimtiną pasiūlymą, kuris buvo
atmestas, atveju, atrinktojo pasiūlymo savybes ir
santykinius pranašumus, taip pat nugalėtojo pavardę arba
pagrindų susitarimo šalis.
39 straipsnis. Asmeninė kandidato arba dalyvio padėtis
1. Kandidatui arba dalyviui neleidžiama dalyvauti pirkimo
sutarties sudarymo procedūroje, jei perkančiosios
organizacijos (subjekto) žiniomis teismas jo atžvilgiu yra
priėmęs galutinį sprendimą dėl vienos ar daugiau iš šių
priežasčių:
a) dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje, kaip apibrėžta
Bendrųjų veiksmų 98/733/TVR [20] 2 straipsnio 1 dalyje;
b) korupcijos, kaip apibrėžta 1997 m. gegužės 26 d. Akto
[21] 3 straipsnyje ir Pamatinio sprendimo 2003/568/TVR
[22] 2 straipsnio 1 dalyje;
c) sukčiavimo, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos
Bendrijų finansinių interesų apsaugos [23] 1 straipsnyje;
d) teroristinio nusikaltimo arba su teroristine veikla
susijusio nusikaltimo, kaip apibrėžta Pamatinio sprendimo
2002/475/TVR [24] atitinkamai 1 ir 3 straipsniuose, arba
kurstymo, padėjimo, bendrininkavimo ar kėsinimosi
įvykdyti nusikaltimą, kaip apibrėžta minėto pamatinio
sprendimo 4 straipsnyje;
e) pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo, kaip apibrėžta
Direktyvos 2005/60 EB [25] 1 straipsnyje.

1. Pakeisti 47 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Perkančioji organizacija, gavusi kandidato ar dalyvio raštu pateiktą prašymą ne
vėliau kaip per 15 dienų nuo jo gavimo dienos išsamiai pateikia šią informaciją:
1) kandidatams, kurių paraiškos buvo atmestos, – paraiškų atmetimo priežastis;
2) dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, – pasiūlymo atmetimo priežastis,
įskaitant, jeigu taikoma, informaciją apie tai, kad buvo remtasi šio įstatymo 28
straipsnio 6 dalies ir šio įstatymo 40 straipsnio 4 ir 5 dalyse nuostatomis – taip pat
priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas,
kad prekės, paslaugos ar darbai neatitinka rezultatų apibūdinimo ar funkcinių
reikalavimų, ir priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl pasiūlymų neatitikties
informacijos apsaugos ir tiekimo patikimumo reikalavimams;“
3) dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas – laimėjusio pasiūlymo
charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo
pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio ar preliminariosios
sutarties šalių pavadinimus.“
visiškas
Įstatymo projektas
18 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 34 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„34 straipsnis. Sąlygos, kuriomis draudžiamas ir ribojamas tiekėjų dalyvavimas
pirkime
1. Perkančioji organizacija atmeta paraiškas ir pasiūlymus, jeigu:
1) tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita
organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar
kitas asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę turinčio (turinčių) teisę atstovauti
tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmuo
(asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos
dokumentus (supaprastinto pirkimo atveju – tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita
organizacija ar jos padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę
surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus), turi neišnykusį ar
nepanaikintą teistumą arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus
buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą
nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už teroristinį ir
su teroristine veikla susijusį nusikaltimą, valstybės paslapties atskleidimą ar
praradimą, už kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, kredito,
paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką,
kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas,
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<...> Atsižvelgiant į valstybės narės, kurioje kandidatai arba
dalyviai yra įsisteigę, nacionalinius teisės aktus, gali būti
prašoma informacijos apie juridinius ir (arba) fizinius
asmenis, įskaitant prireikus įmonių vadovus ir visus
asmenis, turinčius teisę atstovauti, priimti sprendimus arba
tikrinti kandidatą ar dalyvį.
2. Ūkio subjektui gali būti neleista dalyvauti pirkimo
sutarties sudarymo procedūroje, jei:
a) jis yra bankrutavęs arba likviduojamas, jo veiklą
administruoja teismas, jis yra sudaręs taikos sutartį su
kreditoriais, jis yra sustabdęs savo verslą arba yra kitoje
analogiškoje padėtyje, kuri atsirado dėl panašios
procedūros pagal nacionalinius įstatymus ir kitus teisės
aktus;
b) pradėtas jo bankroto ar likvidavimo procesas, teismas
yra paskyręs administratorių, susitarta su kreditoriais arba
jo atžvilgiu yra vykdoma panaši procedūra pagal
nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus;
c) remiantis valstybės teisės aktų nuostatomis jo atžvilgiu
priimtas res judicata galią turintis teismo sprendimas dėl
profesinio elgesio taisyklių pažeidimo, pavyzdžiui, dėl
galiojančių teisės aktų, susijusių su gynybos ir (arba)
saugumo įrangos eksportu, pažeidimo;
d) yra padaręs grubių profesinių pažeidimų, nustatytų bet
kokias būdais, kuriuos perkančioji organizacija (subjektas)
gali pagrįsti, pavyzdžiui, įgyvendindamas ankstesnį pirkimą
jis yra pažeidęs informacijos apsaugos ar tiekimo saugumo
įsipareigojimus;

pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą,
apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis
veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta
Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos
vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1 straipsnyje,
nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą arba dėl kitų valstybių tiekėjų yra
priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Direktyvos 2009/81/EB
39 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus
nusikaltimus;
2. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti, kad paraiška ar
pasiūlymas atmetami, jeigu:
1) tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos
ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo
administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir
kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus
įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų
atsisakyti), kai jis yra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą arba jo padėtis pagal
valstybės, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši;
2) tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba
tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, dėl kurio per pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms
teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei,
ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems
interesams, taip pat už nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu ginklais,
šaudmenimis,
karine
įranga,
sprogmenimis,
sprogstamosiomis
bei
radioaktyviosiomis medžiagomis, išskyrus šio straipsnio 1 dalyje išvardytas veikas;
3) tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą (išskyrus nurodytą šio straipsnio
1 dalies 2 punkte), dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu ir
šį pažeidimą gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu
perkančioji organizacija gali pašalinti tiekėją iš pirkimo procedūros, jei nuo
pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;
1. Perkančioji organizacija atmeta paraiškas ir pasiūlymus, jeigu:
2) perkančioji organizacija bet kokiomis tinkamomis priemonėmis gali įrodyti, kad
tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija
abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis:
a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo
padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;
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e) remiantis bet kokiomis įrodymų priemonėmis, įskaitant
apsaugotus duomenų šaltinius, buvo nustatyta, kad jis
nepasižymi patikimumu, kuris būtinas siekiant išvengti
pavojaus valstybės narės saugumui;
f) neįvykdė su socialinio draudimo įmokų mokėjimu
susijusių prievolių, nustatytų jų įsisteigimo arba

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos
Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. Taikant šį
tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą vadovaujamasi Lietuvos
Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje nustatytais
terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1
dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai
negali būti ilgesni negu 3 metai;
c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės
akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
d) tiekėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties, sudarytos vadovaujantis šiuo įstatymu,
Viešųjų pirkimų įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos
sutarties arba netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip
nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis pirkimo sutarties
pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per
pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo
tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios
institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje
nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ar
per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas,
kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba
nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo
pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai vadovaujantis
kitų valstybių teisės aktais per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas
ankstesnę pirkimo ar koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą
įgyvendino su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis
buvo nutraukta anksčiau laiko, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos
panašios sankcijos.
2. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti, kad paraiška ar
pasiūlymas atmetami, jeigu:
4) yra įrodymų (įskaitant atvejus, kai šie įrodymai susiję su tiekėjo struktūra
(valdymu, akcininkais) ar jo tiekiamų prekių, įrangos ypatybėmis), patvirtinančių,
kad tiekėjas nėra patikimas ar kelia grėsmę nacionaliniam saugumui;
5) tiekėjas nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų
mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra
perkančioji organizacija, reikalavimus;
6) tiekėjas nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu pagal
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perkančiosios organizacijos (subjekto) šalies teisės aktuose;
g) neįvykdė su mokesčių mokėjimu susijusių prievolių,
nustatytų jų įsisteigimo arba perkančiosios organizacijos
(subjekto) šalies teisės aktuose;
h) yra pripažintas kaltu dėl to, kad teikdamas šiame
skirsnyje reikalaujamą informaciją pateikė klaidingus
duomenis, arba reikalaujamos informacijos nepateikė.

3. Pakankamais įrodymais, kad 1 dalyje ir 2 dalies a, b, c, f
arba g punktuose nurodyti atvejai ūkio subjektui netaikomi,
perkančiosios organizacijos (subjektai) pripažįsta:
a) 1 dalies ir 2 dalies a, b, ir c punktų atvejais – pateiktą
išrašą iš teismo bylų registro, arba, jei tokio nėra, lygiavertį
kilmės valstybės arba gyvenamosios vietos valstybės
kompetentingos teisminės arba administracinės institucijos
išduotą dokumentą, patvirtinantį kad šie reikalavimai yra
patenkinti;
b) 2 dalies f arba g punktų atvejais – atitinkamos valstybės
narės kompetentingos institucijos išduotą pažymą.
Jei atitinkama valstybė tokių dokumentų ar pažymų
neišduoda arba jie neapima visų 1 dalyje ir 2 dalies a, b, ir c
punktuose nurodytų atvejų, vietoj jų gali būti pateikta
priesaikos deklaracija arba valstybėse narėse, kuriose nėra
priimtų atitinkamų nuostatų dėl priesaikos deklaracijos,
oficiali deklaracija, kurią suinteresuotas asmuo pateikė
kilmės valstybės arba gyvenamosios vietos valstybės

valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra perkančioji
organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus,
susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo
neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų;
7) tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą
informaciją apie atitiktį šio įstatymo 34, 35, 36, 37 straipsniuose nustatytiems
reikalavimams ir tai perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis
priemonėmis. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat šalinamas iš pirkimo procedūros, kai
ankstesnių procedūrų, atliktų šio įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo, Pirkimų,
atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities
perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo
nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą
melagingą informaciją ir dėl to per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš
pirkimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo
procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių pirkimo
procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją ir dėl to
per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo
procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.
5. Perkančioji organizacija, pirkimo dokumentuose reikalaudama, kad tiekėjas
įrodytų, jog šio straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 2 dalies 1, 2, 3, 5 ir 6 punktuose
nurodytų aplinkybių nėra, kaip pakankamą įrodymą priima teismo, valstybės
įmonės Registrų centro ar kitos kompetentingos institucijos dokumentą. Tiekėjas
nurodytoms aplinkybėms įrodyti gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro
Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Perkančioji organizacija negali
reikalauti dokumentų ir informacijos, kurie perkančiajai organizacijai pagal
Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą ar kitus
teisės aktus yra neatlygintinai prieinami Lietuvos Respublikos registruose,
valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose.
6. Perkančioji organizacija, pirkimo dokumentuose reikalaudama, kad tiekėjas
įrodytų, jog šio straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytų aplinkybių nėra, pirkimų,
susijusių su įslaptinta informacija atvejais kaip įrodymą priima tiekėjo patikimumo
pažymėjimą, įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto
naudojimo“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinančią pažymą ar tiekėjo leidimą
dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Perkančioji organizacija visais
atvejais gali laikyti, kad tiekėjas nėra patikimas ar kelia grėsmę nacionaliniam ar
kitos valstybės narės saugumui, jeigu ji gauna kompetentingų institucijų pateiktą
tai patvirtinančią informaciją. Informaciją, reikalingą įvertinti, ar tiekėjas kelia
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kompetentingai teisminei arba administracinei institucijai, grėsmę nacionaliniam ar kitos valstybės narės saugumui, pagal perkančiosios
notarui arba kompetentingai profesinei organizacijai.
organizacijos kreipimąsi teikia kompetentingos institucijos, vadovaudamosi
Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nurodytais
sandorių patikros dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams vertinimo
kriterijais.
7. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo tinkamumo, ji turi teisę
kreiptis į kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją. Jeigu
reikalinga informacija yra susijusi su tiekėju iš kitos valstybės narės negu
perkančioji organizacija, ji gali kreiptis į atitinkamas tos valstybės narės
kompetentingas institucijas.
8. Jeigu tiekėjas negali pateikti šio straipsnio 5 dalyje nurodytų dokumentų, nes
atitinkamoje valstybėje tokie dokumentai neišduodami arba toje valstybėje
išduodami dokumentai neapima visų šio straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 1, 2 punkte
nurodytų aplinkybių, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija arba valstybėse,
kuriose ji netaikoma, – oficialia tiekėjo deklaracija, kurią jis yra pateikęs
kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba
kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai savo kilmės valstybėje arba
valstybėje, iš kurios jis atvyko.
9. Viešųjų pirkimų tarnyba privalo sudaryti Lietuvos Respublikos įmonių ir
4. Valstybės narės paskiria institucijas ir organizacijas,
institucijų, kompetentingų išduoti šio straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus,
kompetentingas išduoti 3 dalyje nurodytus dokumentus,
sąrašą ir jį pateikti Europos Komisijai. Viešųjų pirkimų tarnyba taip pat atsakinga
pažymas ir liudijimus, ir apie tai praneša Komisijai. Šis
už naujų šio sąrašo duomenų pateikimą Europos Komisijai.“
pranešimas neturi įtakos su duomenų apsauga susijusiems
teisės aktams.
visiškas
45 straipsnis. Papildomi dokumentai ir informacija
Įstatymo projektas
Perkančioji organizacija (subjektas) ūkio subjektų gali 13 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas
paprašyti papildyti arba paaiškinti pagal 39–44 straipsnius 3. Pakeisti 28 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
pateiktas pažymas ir dokumentus.
„4. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar
duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba jų nepateikė,
perkančioji organizacija gali nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų
prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba paaiškinti minėtus dokumentus per jos
nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo
prašymo gavimo iš perkančiosios organizacijos dienos. Tikslinant pasiūlymus negali
būti keičiami pasiūlymo duomenys, kurie vertinami sudarant pasiūlymų eilę, ir
sutartyje ketinama nurodyti kaina, išskyrus atvejus, kai taisoma pridėtinės vertės
mokesčio apskaičiavimo klaida.“
visiškas
47 straipsnis. Pirkimo sutarties sudarymo kriterijai
Įstatymo projektas
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2. Nepažeidžiant trečios pastraipos, 1 dalies a punkte
minėtais atvejais perkančioji organizacija (subjektas)
pirkimo dokumentuose (pranešimuose apie pirkimus,
sutarties dokumentuose, aprašomuosiuose dokumentuose
arba patvirtinamuosiuose dokumentuose) nurodo santykinį
kiekvieno kriterijaus lyginamąjį svorį, pagal kurį bus
nustatomas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.
Lyginamieji svoriai gali būti išreiškiami nurodant tam tikrą
intervalą, nustatant didžiausią tinkamą reikšmių skirtumą.
Jei, perkančiosios organizacijos (subjekto) nuomone, dėl
įrodomų priežasčių lyginamųjų svorių nurodyti neįmanoma,
perkančioji organizacija (subjektas) pirkimo dokumentuose
(pranešimuose apie pirkimus, sutarties dokumentuose,
aprašomuosiuose dokumentuose arba patvirtinamuosiuose
dokumentuose) nurodo kriterijus mažėjančia svarbos
tvarka.
49 straipsnis. Pasiūlymai, kuriuose nurodoma neįprastai
maža kaina
1. Jei konkretaus pirkimo atveju pateiktuose pasiūlymuose
nurodytos kainos yra neįprastai mažos palyginti su prekių,
darbų ar paslaugų kainomis, perkančioji organizacija
(subjektas) prieš atmesdama tokius pasiūlymus raštu
paprašo pateikti išsamesnės informacijos apie, jos
nuomone, svarbias pasiūlymo sudedamąsias dalis.

55 straipsnis. Peržiūros procedūrų taikymo sritis ir
galimybė jomis pasinaudoti
5. Valstybės narės gali reikalauti, kad peržiūros procedūra
norintis pasinaudoti asmuo praneštų perkančiajai
organizacijai (subjektui) apie tariamus pažeidimus ir savo
ketinimą reikalauti peržiūros, laikantis sąlygos, kad tai
neturės įtakos atidėjimo laikotarpiui pagal 57 straipsnio 2
dalį arba bet kokiems kitiems terminams kreiptis dėl
peržiūros pagal 59 straipsnį.

13 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas
2. Pakeisti 28 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu atveju perkančioji organizacija
nurodo pirkimo dokumentuose kiekvienam ekonomiškai naudingiausiam
pasiūlymui nustatyti pasirinkto kriterijaus lyginamąjį svorį. Kriterijų lyginamasis
svoris gali būti išreikštas konkrečiu dydžiu arba nustatant intervalą, į kurį patenka
kiekvienam kriterijui priskiriama reikšmė. Tais atvejais, kai dėl objektyvių
priežasčių neįmanoma nustatyti kriterijų lyginamojo svorio, perkančioji
organizacija turi nurodyti pirkimo dokumentuose taikomų kriterijų svarbos
eiliškumą mažėjimo tvarka.“

visiškas
Įstatymo projektas
14 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 29 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra
neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis
(supaprastinto pirkimo atveju – ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs
tiekėjas) pagrįstų siūlomą kainą. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų
kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau
procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir
kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų
perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo
procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį“
visiškas
Įstatymo projektas
28 straipsnis. 61 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 61 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties, įskaitant atvejus, kai ji sudaroma
pagal preliminariąją sutartį, ar preliminariosios sutarties sudarymo ginčyti
perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti
pretenziją perkančiajai organizacijai šiame skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija
turi būti pateikta raštu šio įstatymo 12 straipsnyje nurodytomis priemonėmis.
Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją,
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gali būti skundžiamas teismui šiame skyriuje nustatyta tvarka.“

_____________________________________________

