DIREKTYVOS 2014/24/ES IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO NR. I-1491 PAKEITIMO ĮSTATYMO
PROJEKTO ATITIKTIES LENTELĖ
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo Direktyvos
straipsnio
2014 m. vasario 26 d. dėl viešųjų pirkimų, kuria projektas (toliau – Įstatymo projektas)
perkėlimo
panaikinama Direktyva 2004/18/EB
lygis
visiškas
10 straipsnis. Specialios išimtys paslaugų pirkimo Įstatymo projektas
sutarčių atveju
2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas
Ši direktyva netaikoma viešojo paslaugų pirkimo sutartims 1. Pakeisti 6 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
dėl:
„1) žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų, kaip jie apibrėžti Lietuvos
a) žemės, esamų pastatų ar kito nekilnojamojo turto Respublikos civilinio kodekso 1.98 straipsnio 2 dalyje, įsigijimui arba nuomai bet
įsigijimo arba nuomos bet kokiomis finansinėmis kokiomis finansinėmis priemonėmis ar teisių į šiuos daiktus įsigijimui. Tokių
priemonėmis arba sutartims, susijusioms su teisėmis į juos; pirkimų tvarką nustato Vyriausybė;“.
b) audiovizualinės arba radijo žiniasklaidos paslaugų 2. Pakeisti 6 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
teikėjų skiriamoms sutartims dėl programų medžiagos, „2) radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo
skirtos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms arba pirkimams, kai tokius pirkimus atlieka radijo programų transliuotojas ar
radijo žiniasklaidos paslaugoms teikti, įsigijimo, kūrimo, audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos teikėjas, bei radijo ir audiovizualinės
gaminimo ar bendro gaminimo arba sutartims dėl žiniasklaidos programų transliavimo eteryje laiko, kai sutartis sudaroma su radijo
transliacijos laiko ar programų transliavimo, skiriamoms programų transliuotoju ar audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos teikėju,
audiovizualinės ar radijo žiniasklaidos paslaugų teikėjams. pirkimams. Šių pirkimų tvarką nustato Vyriausybė;“.
Taikant šį punktą terminai „audiovizualinės žiniasklaidos
paslaugos“ ir „žiniasklaidos paslaugų teikėjai“ turi tokią
pačią reikšmę, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2010/13/ES atitinkamai 1 straipsnio 1
dalies a ir d punktuose. Terminas „programa“ turi tokią
pačią reikšmę, kaip apibrėžta tos direktyvos 1 straipsnio 1
dalies b punkte, tačiau jis taip pat apima radijo programas ir
radijo programų medžiagą. Be to, taikant šią nuostatą,
termino „programų medžiaga“ ir termino „programa“
reikšmės yra tokios pačios;
visiškas
24 straipsnis. Interesų konfliktai
Įstatymo projektas
Valstybės narės užtikrina, kad perkančiosios organizacijos 6 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas
imtųsi tinkamų priemonių, kad būtų veiksmingai Pakeisti 21 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
užkertamas kelias interesų konfliktams, kylantiems vykdant „21 straipsnis. Interesų konfliktas perkančiojoje organizacijoje
pirkimo procedūras, ir kad jie būtų veiksmingai nustatomi 1. Atliekant pirkimus kylantiems perkančiosios organizacijos interesų konfliktams
ir šalinami, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo bei priskiriami atvejai, kai perkančiosios organizacijos ar pagalbinės pirkimų veiklos
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užtikrinti
visų
ekonominės
veiklos
vykdytojų
lygiateisiškumą.
Interesų konfliktų koncepcija turi apimti bent visus atvejus,
kai perkančiosios organizacijos darbuotojai arba
perkančiosios organizacijos vardu veikiančio pirkimo
paslaugų teikėjo darbuotojai, kurie dalyvauja vykdant
pirkimo procedūrą arba gali padaryti poveikį tos procedūros
rezultatams, turi tiesioginį arba netiesioginį finansinį,
ekonominį ar kitokį asmeninį suinteresuotumą, kuris galėtų
būti
laikomas
kenkiančiu
jų
nešališkumui
ir
nepriklausomumui vykstant pirkimo procedūrai.

paslaugų teikėjo darbuotojai, pirkimo iniciatoriai, Komisijos nariai ar ekspertai,
stebėtojai, dalyvaujantys pirkime ar galintys daryti įtaką jo rezultatams, turi
tiesioginį ar netiesioginį finansinį, ekonominį ar kitokio pobūdžio asmeninį
suinteresuotumą, galintį pakenkti jų nešališkumui ir nepriklausomumui pirkimo
metu.
2. Perkančioji organizacija, siekdama užkirsti kelią pirkimuose kylantiems interesų
konfliktams, turi:
1) reikalauti, kad kiekvienas šio straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo pirkime
dalyvautų ar su pirkimu susijusius sprendimus priimtų tik prieš tai pasirašęs
konfidencialumo pasižadėjimą, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo
nustatyta tvarka deklaravęs privačius interesus, o asmenys, kuriems neprivaloma
deklaruoti privačius interesus, – pasirašę Viešųjų pirkimų tarnybos kartu su
Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija nustatytos formos nešališkumo deklaraciją;
2) pateikti šio įstatymo 96 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytoje ataskaitoje
Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 8 punkte
nurodytų asmenų, kurie susiję su pirkimu, už kurį teikiama ataskaita, vardus,
pavardes.
3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys, patekę į interesų konflikto situaciją,
privalo nusišalinti nuo su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų rengimo,
svarstymo, priėmimo proceso ar jo stebėjimo. Perkančiajai organizacijai gavus
pagrįstos informacijos apie tai, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo gali
būti patekęs į interesų konflikto situaciją ir nenusišalino nuo su atitinkamu pirkimu
susijusių sprendimų rengimo, svarstymo, priėmimo proceso ar jo stebėjimo,
perkančiosios organizacijos vadovas ar jo įgaliotasis atstovas sustabdo nurodyto
asmens dalyvavimą su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų rengimo,
svarstymo, priėmimo procese ar jo stebėjime ir atlieka to asmens su pirkimu
susijusios veiklos patikrinimą. Perkančioji organizacija, nustačiusi, kad asmuo
pateko į interesų konflikto situaciją, pašalina jį iš su atitinkamu pirkimu susijusių
sprendimų rengimo, svarstymo, priėmimo proceso ar jo stebėjimo ir įvertina, ar dėl
nustatyto interesų konflikto neatsirado šio įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 2 punkte
nurodytas pagrindas pašalinti tiekėją. Jeigu nustatoma, kad į interesų konflikto
situaciją pateko stebėtojas, perkančioji organizacija apie dėl jo priimtą sprendimą
informuoja instituciją ar įstaigą, įgaliojusią asmenį stebėtojo teisėmis dalyvauti
Komisijos posėdžiuose.“
visiškas
29 straipsnis. Konkurso procedūra su derybomis
Įstatymo projektas
1. Konkurso procedūrų su derybomis atveju bet kuris 23 straipsnis. 64 straipsnio pakeitimas
ekonominės veiklos vykdytojas gali pateikti prašymą „64 straipsnis. Skelbiamų derybų vykdymas
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dalyvauti pagal kvietimą dalyvauti konkurse, kuriame
pateikiama V priedo B ir C dalyse nustatyta informacija,
pateikdamas perkančiosios organizacijos reikalaujamą
kokybinės atrankos informaciją.
Pirkimo dokumentuose perkančiosios organizacijos,
aprašydamos savo poreikius ir reikiamas prekių, darbų ar
paslaugų, kurias ketinama pirkti, charakteristikas, nurodo
pirkimo dalyką ir sutarties skyrimo kriterijus. Jos taip pat
nurodo, kuriose aprašo dalyse nustatomi minimalūs
reikalavimai, kuriuos turi atitikti visi pasiūlymai.
Nurodoma informacija turi būti pakankamai tiksli, kad
ekonominės veiklos vykdytojai galėtų nustatyti pirkimo
pobūdį ir aprėptį bei nuspręsti, ar pateikti prašymą
dalyvauti konkurse.
<...>
2. Pirminį pasiūlymą, kuris bus paskesnių derybų
pagrindas, gali pateikti tik tie ekonominės veiklos
vykdytojai, kuriuos perkančioji organizacija pakvietė
įvertinusi pateiktą informaciją.
Pagal 65 straipsnį perkančiosios organizacijos gali apriboti
tinkamų kandidatų, kviečiamų dalyvauti procedūroje,
skaičių.

34 straipsnis. Dinaminės pirkimo sistemos
5. Perkančiosios organizacijos visu dinaminės pirkimo
sistemos galiojimo laikotarpiu suteikia bet kuriam
ekonominės veiklos vykdytojui galimybę prašyti dalyvauti
sistemoje 2 dalyje nurodytomis sąlygomis. Perkančiosios
organizacijos tokių prašymų vertinimą pagal atrankos
kriterijus užbaigia per 10 darbo dienų nuo jų gavimo. Tas
terminas atskirais atvejais gali būti pratęstas iki 15 darbo
dienų, jeigu tai yra pagrįsta, visų pirma dėl poreikio

1. Atliekant pirkimą skelbiamų derybų būdu, paraišką gali pateikti kiekvienas
suinteresuotas tiekėjas, pirminius pasiūlymus teikia tik perkančiosios organizacijos
pakviesti kandidatai. Perkančioji organizacija gali apriboti kandidatų, kuriuos ji
kvies pateikti pirminius pasiūlymus, skaičių, vadovaudamasi šio įstatymo 54
straipsnio nuostatomis. Vykdydama supaprastintą pirkimą skelbiamų derybų
būdu, perkančioji organizacija gali neprašyti tiekėjų pateikti paraiškų ir leisti
visiems tiekėjams pateikti pirminius pasiūlymus.
2. Atlikdama pirkimą skelbiamų derybų būdu, perkančioji organizacija pirkimo
dokumentuose nurodo pirkimo objektą, pasiūlymų vertinimo kriterijus ir
minimalius reikalavimus, kuriuos turi atitikti visi pasiūlymai. Pateikta informacija
turi būti pakankamai tiksli, kad tiekėjai galėtų nustatyti pirkimo pobūdį ir mastą ir
nuspręsti, ar pateikti paraišką ar pirminį pasiūlymą, kai supaprastintų pirkimų
atveju paraiška neteikiama.
3. Perkančioji organizacija skelbiamas derybas vykdo šiais etapais, išskyrus šio
straipsnio 4 dalyje nurodytą atvejį:
<...> 4) atrinktus kandidatus vienu metu raštu kviečia pateikti pirminius
pasiūlymus, išskyrus atvejus, kai supaprastintų pirkimų atveju paraiškos nebuvo
teikiamos. Kvietime pateikiama šio įstatymo 3 priedo 1 punkte nurodyta
informacija. Kai supaprastintų pirkimų atveju paraiškos nėra teikiamos, šio
įstatymo 3 priedo 1 punkte nurodyta informacija pateikiama kvietime pateikti
pirminius pasiūlymus;
5) šio įstatymo 66 straipsnyje nustatyta tvarka derasi su dalyviais, kurių pirminiai
ir vėlesni pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius
reikalavimus, prašo jų pateikti galutinius pasiūlymus; <..>
<...> 1) skelbia apie pirkimą šio įstatymo 31, 34 straipsniuose nustatyta tvarka,
kviesdama tiekėjus pateikti paraiškas ar pirminius pasiūlymus, kai supaprastintų
pirkimų atveju paraiškos neteikiamos;“.
visiškas
Įstatymo projektas
28 straipsnis. 79 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 79 straipsnio 5 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2) gautas kandidatų paraiškas perkančioji organizacija turi patikrinti per ne
ilgesnį kaip 10 darbo dienų terminą nuo paraiškų gavimo dienos. Pagrįstais atvejais
šis terminas gali būti pailgintas iki 15 darbo dienų, kai prireikia papildomų
dokumentų ar kitokio papildomo patikrinimo dėl kandidatų atitikties
kvalifikaciniams reikalavimams. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose
gali nustatyti ilgesnį paraiškų, kurios gaunamos iki pirmojo kvietimo teikti
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išnagrinėti papildomus dokumentus arba kitaip patikrinti, ar
įvykdyti atrankos kriterijai.
Nepaisant pirmos pastraipos, kol nėra išsiųstas kvietimas
pateikti pasiūlymus dėl pirmojo konkretaus pirkimo taikant
dinaminę pirkimo sistemą, perkančiosios organizacijos gali
pratęsti vertinimo laikotarpį su sąlyga, kad pratęstu
vertinimo laikotarpiu nebūtų paskelbta kvietimų pateikti
pasiūlymus.
Perkančiosios
organizacijos
pirkimo
dokumentuose nurodo pratęsto laikotarpio, kurį jos ketina
taikyti, trukmę.
Perkančiosios organizacijos atitinkamam ekonominės
veiklos vykdytojui kuo anksčiau praneša, ar jam leista
dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje.
46 straipsnis. Sutarčių skaidymas į pirkimo dalis
1. Perkančiosios organizacijos gali nuspręsti skirti sutartį
atskiromis pirkimo dalimis ir gali nustatyti tokių pirkimo
dalių dalyką ir dydį.
Išskyrus atvejus, kai sutartis skaidyti į pirkimo dalis yra
privaloma pagal šio straipsnio 4 dalį, perkančiosios
organizacijos nurodo pagrindines savo sprendimo
neskaidyti sutarties į pirkimo dalis priežastis, kurios
įtraukiamos į pirkimo dokumentus arba 84 straipsnyje
nurodytoje atskiroje ataskaitoje.
2. Perkančiosios organizacijos skelbime apie pirkimą arba
kvietime patvirtinti susidomėjimą nurodo, ar pasiūlymus
galima teikti dėl vienos, kelių ar visų pirkimo dalių.
NET ir tais atvejais, kai galima teikti pasiūlymus dėl kelių
ar visų pirkimo dalių, perkančiosios organizacijos gali
apriboti vienam konkurso dalyviui skirtinų pirkimo dalių
skaičių su sąlyga, kad maksimalus vienam konkurso
dalyviui skirtinas pirkimo dalių skaičius nurodomas
skelbime apie pirkimą arba kvietime patvirtinti
susidomėjimą. Perkančiosios organizacijos pirkimo
dokumentuose nurodo objektyvius ir nediskriminacinius
kriterijus arba taisykles, kuriuos jos ketina taikyti
spręsdamos, kurios pirkimo dalys bus skirtos, kai pritaikius
skyrimo kriterijus paaiškėtų, kad vienam konkurso dalyviui

pasiūlymus dėl konkretaus pirkimo dinaminės pirkimo sistemos pagrindu,
patikrinimo terminą. Perkančioji organizacija negali išsiųsti pirmojo kvietimo teikti
pasiūlymus dėl konkretaus pirkimo dinaminės pirkimo sistemos pagrindu, kol
nesibaigė šis tiekėjų paraiškų tikrinimo terminas;“.

visiškas
Įstatymo projektas
8 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 28 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„28 straipsnis. Pirkimo objekto skaidymas į dalis
1. Perkančioji organizacija, siekdama didinti tiekėjų, konkurenciją ir atsižvelgdama
į smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų galimybes įvykdyti pirkimo sutartį, priima
sprendimą dėl pirkimo objekto skaidymo į dalis, dėl kiekvienos kurių numatoma
sudaryti atskirą pirkimo sutartį, jose apibrėžti šių dalių mastą ir dalyką.
2. Perkančioji organizacija, nusprendusi tarptautinio pirkimo ar statinio statybos
darbų ir statinio projektavimo paslaugų pirkimo objekto neskaidyti į dalis,
sprendimo pagrindimą nurodo pirkimo dokumentuose.
3. Šio straipsnio 2 dalies nuostatos netaikomos, jeigu pirkimas, kurio vertė
neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, atliekamas naudojantis
centralizuotų pirkimų katalogo priemonėmis ar pirkimo sutartis sudaroma
preliminariosios sutarties pagrindu.
4. Tais atvejais, kai pirkimo objektas skaidomas į dalis, perkančioji organizacija
skelbime apie pirkimą, kvietime patvirtinti susidomėjimą ar kituose pirkimo
dokumentuose, kuriais kviečiama dalyvauti pirkime, nurodo:
1) dėl kelių pirkimo objekto dalių (vienos, dviejų ar daugiau) tas pats tiekėjas gali
pateikti pasiūlymą;
2) maksimalų skaičių pirkimo objekto dalių, dėl kurių laimėtoju gali būti
nustatomas tas pats tiekėjas, jeigu perkančioji organizacija nusprendžia šį skaičių
riboti. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyti objektyvūs ir nediskriminaciniai
kriterijai ar taisyklės, taikomos nustatant, kurias pirkimo objekto dalis laimėjo
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būtų skirta daugiau pirkimo dalių nei nustatytas jų
maksimalus skaičius.
3. Valstybės narės gali numatyti, kad tais atvejais, kai tam
pačiam konkurso dalyviui gali būti paskirtos daugiau nei
viena pirkimo dalys, perkančiosios organizacijos gali
paskirti sutartis, apimančias kelias ar visas pirkimo dalis,
kai jos skelbime apie pirkimą ar kvietime patvirtinti
susidomėjimą nurodė, kad pasilieka galimybę taip pasielgti,
ir nurodė pirkimo dalis arba pirkimo dalių grupes, kurias
būtų galima sujungti.
4. Valstybės narės gali įgyvendinti 1 dalies antrą pastraipą
įpareigodamos skirti sutartis pagal atskiras pirkimo dalis jų
nacionalinėje teisėje apibrėžtinomis sąlygomis ir
atsižvelgiant į Sąjungos teisę. Tokiomis aplinkybėmis taip
pat taikoma 2 dalies pirma pastraipa ir atitinkamais atvejais
3 dalis.
51 straipsnis. Skelbimų paskelbimo forma ir būdas
5. Perkančiosios organizacijos turi gebėti pateikti skelbimų
išsiuntimo datos įrodymus.

tiekėjas, jeigu pagal pasiūlymų vertinimo rezultatus tam pačiam tiekėjui turėtų
atitekti didesnis negu nustatytas maksimalus pirkimo objekto dalių skaičius;
3) ar perkančioji organizacija pasilieka galimybę nuspręsti sudaryti vieną pirkimo
sutartį dėl jos nurodytų pirkimo dalių ar jų grupių, dėl kurių pagal pirkimo
dokumentus laimėtoju gali būti nustatomas tas pats tiekėjas“
Įstatymo projektas
11 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas
2. Pakeisti 35 straipsnio 2 dalies 9 punktą ir jį išdėstyti taip:
„9) perkančiosios organizacijos sprendimo dėl tarptautinės vertės ar statinio
statybos darbų ir statinio projektavimo paslaugų pirkimo objekto neskaidymo į
dalis pagrindimas, kaip nustatyta šio įstatymo 28 straipsnio 3 dalyje;“.

visiškas
Įstatymo projektas
36 straipsnis. 97 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 97 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„6. Planavimo ir pasirengimo pirkimams dokumentai, pirkimo dokumentai,
paraiškos, pasiūlymai bei jų nagrinėjimo ir vertinimo dokumentai, Komisijos
sprendimų priėmimo, derybų, dialogo ar kiti protokolai, susirašinėjimo su tiekėjais
dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai saugomi 4 metus nuo pirkimo
pabaigos, preliminariosios sutartys, pirkimo sutartys, jų pakeitimai ir su jų
vykdymu susiję dokumentai – 4 metus nuo pirkimo sutarties įvykdymo. Šioje dalyje
nurodyti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų
įstatymo nustatyta tvarka.“
visiškas
53 straipsnis. Galimybė gauti pirkimo dokumentus Įstatymo projektas
elektronine forma
12 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas
2. Su sąlyga, kad papildomos informacijos, susijusios su
1. Pakeisti 36 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
specifikacijomis ir visais patvirtinamaisiais dokumentais,
„5. Jeigu papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos paprašoma
prašoma laiku, perkančiosios organizacijos ją pateikia
laiku, perkančioji organizacija ją pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 6
visiems pirkimo procedūroje dalyvaujantiems konkurso
dienoms, supaprastinto pirkimo atveju – 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo
dalyviams ne vėliau kaip likus šešioms dienoms iki
termino pabaigos. Atviro konkurso, riboto konkurso, skelbiamų derybų pagreitintų
nustatyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei
procedūrų atvejais, kaip nustatyta šio įstatymo 60 straipsnio 3 dalyje, 62 straipsnio
vykdoma pagreitinta procedūra, kaip nurodyta 27 straipsnio 7 dalyje, ir dinaminės pirkimų sistemos pagrindu atliekamo pirkimo atveju šis
3 dalyje ir 28 straipsnio 6 dalyje, tas laikotarpis yra keturios terminas yra 4 dienos, supaprastinto pirkimo pagreitintų procedūrų atvejais – 3
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dienos.
55 straipsnis. Kandidatų ir konkurso dalyvių
informavimas
1. Perkančiosios organizacijos kiekvienam kandidatui ir
konkurso dalyviui nedelsiant praneša apie priimtus
sprendimus dėl preliminariosios sutarties sudarymo,
sutarties skyrimo ar leidimo dalyvauti dinaminėje pirkimo
sistemoje, įskaitant sprendimo nesudaryti preliminariosios
sutarties, neskirti sutarties, dėl kurios buvo paskelbtas
kvietimas dalyvauti konkurse, pradėti procedūrą iš naujo
arba netaikyti dinaminės pirkimo sistemos motyvus.

2. Jeigu to prašo atitinkamas kandidatas ar konkurso
dalyvis, perkančioji organizacija kuo greičiau ir bet kuriuo
atveju per 15 dienų nuo rašytinio prašymo gavimo praneša:
a) visiems nelaimėjusiems kandidatams apie jų prašymo
dalyvauti atmetimo priežastis;
b) visiems nelaimėjusiems konkurso dalyviams apie jų
pasiūlymo atmetimo priežastis, o 42 straipsnio 5 ir 6 dalyse
numatytais atvejais – ir savo sprendimo dėl
nelygiavertiškumo arba sprendimo, kad darbai, prekės arba
paslaugos neatitinka rezultatų arba funkcinių reikalavimų,
priežastis;
c) visiems konkurso dalyviams, pateikusiems priimtiną
pasiūlymą, apie atrinkto pasiūlymo ypatybes ir santykinius
pranašumus, taip pat nurodo laimėjusį konkurso dalyvį arba
preliminariosios sutarties šalis;
d) visiems konkurso dalyviams, pateikusiems priimtiną
pasiūlymą, apie derybų ir dialogo su konkurso dalyviais
eigą ir pažangą.

dienos. Jeigu dinaminės pirkimų sistemos pagrindu atliekamo pirkimo atveju
taikomos šio įstatymo 62 straipsnio 6 dalies nuostatos, perkančioji organizacija su
tiekėjais gali susiderinti kitą, nei šioje dalyje nurodytas, terminą.“
visiškas
Įstatymo projektas
22 straipsnis. 58 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 58 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„58 straipsnis. Informavimas apie pirkimo procedūros rezultatus
1. Perkančioji organizacija kandidatams ir dalyviams ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl
kurio bus sudaroma pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, arba sprendimą
leisti dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, pateikia šio straipsnio 2 dalyje
nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros
metu, santrauką, nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų
atidėjimo terminą. Perkančioji organizacija taip pat turi nurodyti priežastis, dėl
kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios
sutarties, pradėti pirkimą ar dinaminę pirkimų sistemą iš naujo. Šioje dalyje
nurodytų reikalavimų gali būti nesilaikoma, kai:
1) supaprastinto pirkimo ar šio įstatymo 2 priede nurodytų socialinių ir kitų
specialiųjų paslaugų pirkimų atveju pirkimo sutartis, kurios numatoma vertė
neviršija 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio),
sudaroma preliminariosios sutarties pagrindu;
2) pasiūlymas pateikiamas žodžiu ar pirkimo sutartis sudaroma žodžiu.
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) kandidatui – jo paraiškos atmetimo priežastis;
2) dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas:
a) laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, įskaitant
kainą, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą
pateikusio dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus;
b) informaciją apie derybų ir dialogo su dalyviais eigą ir pažangą;
3) dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, – pasiūlymo atmetimo priežastis,
įskaitant, jeigu taikoma, informaciją apie tai, kad buvo remtasi šio įstatymo 45
straipsnio 4 dalies nuostatomis, o šio įstatymo 37 straipsnio 6 ir 7 dalyse nurodytais
atvejais – taip pat priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo
arba sprendimas, kad prekės, paslaugos ar darbai neatitinka nurodyto rezultatų
apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų.
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3. Perkančiosios organizacijos gali nuspręsti nepateikti tam
tikros 1 ir 2 dalyse nurodytos informacijos, susijusios su
sutarties skyrimu, preliminariųjų sutarčių sudarymu arba
leidimu dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, kai tokios
informacijos pateikimas trukdytų užtikrinti įstatymų
vykdymą arba kitaip prieštarautų viešajam interesui,
pažeistų teisėtus konkretaus viešojo ar privačiojo
ekonominės veiklos vykdytojo komercinius interesus arba
galėtų trukdyti sąžiningam ekonominės veiklos vykdytojų
konkuravimui.
56 straipsnis. Bendrieji principai
3. Kai informacija ar dokumentai, kuriuos turi pateikti
ekonominės veiklos vykdytojai, yra ar atrodo neišsamūs ar
klaidingi arba jeigu trūksta konkrečių dokumentų,
perkančiosios organizacijos gali, išskyrus atvejus, kai šią
direktyvą įgyvendinančioje nacionalinėje teisėje nustatyta
kitaip, prašyti atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų
per tinkamą laikotarpį pateikti, papildyti, patikslinti
naujausią informaciją ar dokumentus arba pateikti
trūkstamą naujausią informaciją ar dokumentus su sąlyga,
kad tokie prašymai pateikiami visapusiškai laikantis
lygiateisiškumo ir skaidrumo principų.

<...> 5. Perkančioji organizacija šio straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse nurodytais atvejais
negali teikti informacijos, jeigu jos atskleidimas prieštarauja informacijos ir
duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams,
pažeidžia teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turi neigiamą
poveikį tiekėjų konkurencijai.

visiškas
Įstatymo projektas
17 straipsnis. 45 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 45 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus
dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių
dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija gali nepažeisdama
lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos
dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą
protingą terminą. Tikslinant pasiūlymus negali būti keičiami pasiūlymo duomenys,
kurie vertinami sudarant pasiūlymų eilę, ir sutartyje ketinama nurodyti kaina ar
sąnaudos, išskyrus atvejus, kai taisoma pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo
klaida.“
2. Papildyti 45 straipsnį 4 dalimi:
„4. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi
jo dalį nustato, kad, vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais, pasiūlymas turi būti
atmestas. Taikant šią nuostatą pasiūlymas negali būti atmestas dėl to, kad jame
nurodyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, jei ekonomiškai naudingiausias
pasiūlymas išrenkamas pagal sąnaudų arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir
perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų
lėšų sumos, išskyrus atvejus, kai atmetami visi gauti pasiūlymai. Šios dalies
nuostata netaikoma, jeigu perkančioji organizacija ketina pasinaudoti šio įstatymo
63 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta skelbiamų derybų sąlyga, kai leidžiama
pakartotinai nebeskelbti skelbimo apie pirkimą.“
visiškas
57 straipsnis. Pašalinimo pagrindai
Įstatymo projektas
18 straipsnis. 46 straipsnio pakeitimas
1. <…> Pareiga pašalinti ekonominės veiklos vykdytoją Pakeisti 46 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
taip pat taikoma, kai galutiniu teismo sprendimu nuteistas „2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovo,
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asmuo
yra
to
ekonominės
veiklos
vykdytojo kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį,
kuris turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės
to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu.
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), per
pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis
ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;“.
visiškas
63 straipsnis. Rėmimasis kitų subjektų pajėgumu
Įstatymo projektas
1. <...> Tačiau kriterijų, susijusių su išsilavinimu ir 19 straipsnis. 49 straipsnio pakeitimas
profesinėmis kvalifikacijomis, kaip nustatyta XII priedo II Pakeisti 49 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
dalies f punkte, arba su atitinkama profesine patirtimi, „2. Jeigu reikalaujama išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos, kaip nustatyta šio
atžvilgiu ekonominės veiklos vykdytojai gali remtis kitų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 7 punkte, ar profesinės patirties, tiekėjas gali remtis
subjektų pajėgumu tik tuo atveju, kai pastarieji atliks tuos kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks
darbus ar teiks tas paslaugas, kuriems reikalaujama šių paslaugas, atliks darbus, kuriems reikia jų turimų pajėgumų. Ši nuostata taikoma
pajėgumų. Kai ekonominės veiklos vykdytojas pageidauja nepažeidžiant pagal šio straipsnio 7 dalį nustatyto reikalavimo.“
remtis kitų subjektų pajėgumu, jis perkančiajai
organizacijai turi įrodyti, pavyzdžiui, pateikdamas šių
subjektų tuo tikslu patvirtintą įsipareigojimą, kad jis turės
reikiamus išteklius.
visiškas
67 straipsnis. Sutarties skyrimo kriterijai
Įstatymo projektas
5. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nurodo 21 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas
kiekvienam pasirinktam kriterijui teikiamą santykinį 1. Pakeisti 55 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:
lyginamąjį svorį, kad nustatytų ekonomiškai naudingiausią „6. Perkančioji organizacija nurodo pirkimo dokumentuose ekonomiškai
pasiūlymą, išskyrus atvejus, kai tai nustatoma remiantis tik naudingiausiam pasiūlymui nustatyti pasirinkto kiekvieno kriterijaus lyginamąjį
kaina.
svorį, išskyrus atvejus, kai ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas nustatomas tik
Tie lyginamieji svoriai gali būti išreikšti nustatant intervalą pagal kainą. Kriterijų lyginamasis svoris išreiškiamas konkrečiu dydžiu arba
su atitinkama maksimalia apimtimi.
nustatant intervalą, į kurį patenka kiekviena kriterijui priskiriama reikšmė. Tais
Kai dėl objektyvių priežasčių lyginamojo svorio taikyti atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių neįmanoma nustatyti kriterijų lyginamojo
neįmanoma, perkančioji organizacija kriterijus nurodo svorio, perkančioji organizacija turi nurodyti pirkimo dokumentuose taikomų
mažėjančios svarbos tvarka.
kriterijų svarbos eiliškumą mažėjimo tvarka.“
visiškas
72 straipsnis. Sutarčių keitimas jų galiojimo laikotarpiu Įstatymo projektas
1. Sutartys ir preliminariosios sutartys gali būti keičiamos 32 straipsnis. 89 straipsnio pakeitimas
nevykdant naujos pirkimo procedūros pagal šią direktyvą 1. Pakeisti 89 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktį ir jį išdėstyti taip:
bet kuriuo iš šių atvejų:
„b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar
b) perkant iš pradinio rangovo papildomus darbus, preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti
paslaugas ar prekes, kurie tapo būtini, bet kurie nebuvo šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;“.
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įtraukti į pradinį pirkimą, jei: <...>
Vis dėlto bet koks kainos padidėjimas neturi viršyti 50 %
pradinės sutarties vertės. Kai daromi keli pakeitimai iš
eilės, ta riba taikoma kiekvieno pakeitimo vertei. Tokiais iš
eilės daromais pakeitimais nesiekiama išvengti šios
direktyvos taikymo;
c) kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:
<...> iii) kainos padidėjimas neviršija 50 % pradinės
sutarties arba preliminariosios sutarties vertės. Kai daromi
keli pakeitimai iš eilės, ta riba taikoma kiekvieno pakeitimo
vertei. Tokiais iš eilės daromais pakeitimais nesiekiama
išvengti šios direktyvos taikymo;
d) kai rangovas, kuriam perkančioji organizacija iš pradžių
paskyrė sutartį, pakeičiamas nauju rangovu dėl vienos iš šių
priežasčių:
<...> ii) jeigu dėl įmonės restruktūrizavimo, įskaitant
perėmimą, susijungimą ir įsigijimą, arba dėl nemokumo
visas arba dalį pradinio rangovo teisių perima kitas
ekonominės veiklos vykdytojas, atitinkantis pradinius
kokybinės atrankos kriterijus, su sąlyga, kad dėl to nereikia
daryti kitų esminių sutarties pakeitimų ir taip nesiekiama
išvengti šios direktyvos taikymo, arba <...>.
81 straipsnis. Vertinimo komisijos sudėtis
Vertinimo komisiją sudaro tik fiziniai asmenys, kurie yra
nepriklausomi nuo konkurso dalyvių. Kai iš konkurso
dalyvių reikalaujama konkrečios profesinės kvalifikacijos,
bent trečdalis vertinimo komisijos narių turi turėti tą arba
lygiavertę kvalifikaciją.

2. Pakeisti 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktį ir jį išdėstyti taip:
„b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar
preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama
išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;“.

3. Pakeisti 89 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktį i jį išdėstyti taip:
„b) dėl pradinio tiekėjo reorganizavimo, įskaitant jungimą ir skaidymą, atskyrimo,
restruktūrizavimo ar bankroto procedūros, pradinio tiekėjo teises ir pareigas
visiškai arba iš dalies perima kitas tiekėjas, atitinkantis anksčiau pirkimo
dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Toks tiekėjo pakeitimas
negali lemti kitų esminių sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti šio
įstatymo taikymo;“.
visiškas
Įstatymo projektas
27 straipsnis. 77 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 77 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Vertinimo komisijos pirmininku skiriamas ją sudariusios perkančiosios
organizacijos vadovas arba jo įgaliotas šios perkančiosios organizacijos ar bendru
pavaldumu susijusios kitos perkančiosios organizacijos darbuotojas. Vertinimo
komisiją turi sudaryti su projekto dalyviais nesusiję fiziniai asmenys. Vertinimo
komisijos nariais gali būti ne tik vertinimo komisiją sudarančios organizacijos
darbuotojai. Vertinimo komisijos pirmininku ir nariais skiriami tik
nepriekaištingos reputacijos asmenys, pasirašę nešališkumo deklaraciją (išskyrus
atvejus, kai privatūs interesai deklaruojami Viešųjų ir privačių interesų derinimo
įstatymo nustatyta tvarka) ir konfidencialumo pasižadėjimą. Jeigu projekto
konkurso dalyviams keliami profesiniai reikalavimai, ne mažiau kaip trečdalis
vertinimo komisijos narių turi būti bent tokios pačios arba lygiavertės
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kvalifikacijos. Vertinimo komisijos posėdžiai protokoluojami.“
83 straipsnis. Vykdymo užtikrinimas
1. Siekdamos veiksmingai užtikrinti tinkamą ir veiksmingą
įgyvendinimą, valstybės narės užtikrina, kad bent šiame
straipsnyje nustatytas užduotis vykdytų viena ar daugiau
valdžios institucijų, įstaigų ar struktūrų. Jos Komisijai
nurodo visas tas užduotis vykdyti kompetentingas valdžios
institucijas, įstaigas ar struktūras.

visiškas
Įstatymo projektas
33 straipsnis. 92 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 92 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Pirkimų priežiūrą atlieka Viešųjų pirkimų tarnyba ir Europos Sąjungos, atskirų
valstybių ar finansinių institucijų finansinę paramą administruojantys ir (ar)
audituojantys viešieji juridiniai asmenys, kuriems šie įgaliojimai suteikti Viešojo
administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Europos Sąjungos, atskirų valstybių ar
finansinių institucijų finansinę paramą administruojančių ir (ar) audituojančių
viešųjų juridinių asmenų atliekant pirkimų priežiūrą priimami sprendimai neturi
prieštarauti Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijoms dėl šio įstatymo taikymo.“

6. Perkančiosios organizacijos bent sutarties galiojimo
laikotarpiu saugo visų sudarytų sutarčių kopijas, kai
sutarties vertė lygi arba didesnė negu:
a) 1 000 000 EUR viešojo prekių pirkimo ar viešojo
paslaugų pirkimo sutarčių atveju;
b) 10 000 000 EUR viešojo darbų pirkimo sutarčių atveju.
Perkančiosios organizacijos leidžia susipažinti su tomis
sutartimis; tačiau gali būti neleidžiama susipažinti su
konkrečiais dokumentais ar informacijos dalimis tiek, kiek
tokia galimybė numatyta taikytinose Sąjungos ar
nacionalinėse taisyklėse dėl galimybės susipažinti su
dokumentais ir duomenų apsaugos ir jose numatytomis
sąlygomis.

Įstatymo projektas
30 straipsnis. 86 straipsnio pakeitimas
6. Pakeisti 86 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:
„9. Perkančioji organizacija raštu pateiktą laimėjusį pasiūlymą (išskyrus atvejus,
kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), raštu sudarytą pirkimo sutartį,
preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai
taikomi šio įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos
apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir
duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams,
pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą
poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar
preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo
mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi
paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Šis reikalavimas
netaikomas pirkimams, kurie atlikti neskelbiamų derybų būdu (mažos vertės
pirkimų atveju – neskelbiant apie pirkimą) esant šio įstatymo 71 straipsnio 1 dalies
2 punkto b ir c papunkčiuose ir 6 dalies 5, 6, 7 punktuose nustatytoms sąlygoms,
jeigu jų metu laimėjusiu dalyviu nustatomas fizinis asmuo, ir esant šio įstatymo 71
straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktyje nustatytai sąlygai, taip pat laimėjusio
pasiūlymo, pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties dalims, kai nėra
techninių galimybių tokiu būdu paskelbti informacijos. Tokiu atveju perkančioji
organizacija turi sudaryti galimybę susipažinti su nepaskelbtomis laimėjusio
pasiūlymo, pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties dalimis. Informacija apie
žodžiu sudarytas pirkimų sutartis skelbiama Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta
tvarka. Šioje dalyje nurodytas perkančiosios organizacijos pareigas atlieka centrinė
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perkančioji organizacija, jeigu dėl šių pareigų atlikimo yra sudarytas perkančiosios
organizacijos ir centrinės perkančiosios organizacijos susitarimas.“

84 straipsnis. Atskiros sutarčių skyrimo procedūrų
ataskaitos
3. Ataskaita arba pagrindinės jos dalys pateikiamos
Komisijai arba kompetentingoms valdžios institucijoms,
įstaigoms ar struktūroms, nurodytoms 83 straipsnyje, kai
jos to prašo.

85 straipsnis. Nacionalinės ataskaitos ir statistinė
informacija
3. Valstybės narės pateikia Komisijai informaciją apie savo
institucinę struktūrą, susijusią su šios direktyvos
įgyvendinimu, stebėsena ir įgyvendinimo užtikrinimu, taip
pat apie nacionalines iniciatyvas, kurių imtasi siekiant teikti
rekomendacijas ar padėti įgyvendinti Sąjungos viešųjų
pirkimų taisykles arba reaguoti į problemas, su kuriomis
susiduriama įgyvendinant tas taisykles.

Įstatymo projektas
36 straipsnis. 97 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 97 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„6. Planavimo ir pasirengimo pirkimams dokumentai, pirkimo dokumentai,
paraiškos, pasiūlymai bei jų nagrinėjimo ir vertinimo dokumentai, Komisijos
sprendimų priėmimo, derybų, dialogo ar kiti protokolai, susirašinėjimo su tiekėjais
dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai saugomi 4 metus nuo pirkimo
pabaigos, preliminariosios sutartys, pirkimo sutartys, jų pakeitimai ir su jų
vykdymu susiję dokumentai – 4 metus nuo pirkimo sutarties įvykdymo. Šioje dalyje
nurodyti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų
įstatymo nustatyta tvarka.“
visiškas
Įstatymo projektas
36 straipsnis. 97 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 97 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„97 straipsnis. Perkančiosios organizacijos atsakomybė ir pirkimų vidaus kontrolė
4. Perkančioji organizacija turi dokumentais pagrįsti atliekamo pirkimo eigą net ir
tuo atveju, kai pirkimas atliekamas elektroninėmis priemonėmis.
6. Planavimo ir pasirengimo pirkimams dokumentai, pirkimo dokumentai,
paraiškos, pasiūlymai bei jų nagrinėjimo ir vertinimo dokumentai, Komisijos
sprendimų priėmimo, derybų, dialogo ar kiti protokolai, susirašinėjimo su tiekėjais
dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai saugomi 4 metus nuo pirkimo
pabaigos, preliminariosios sutartys, pirkimo sutartys, jų pakeitimai ir su jų
vykdymu susiję dokumentai – 4 metus nuo pirkimo sutarties įvykdymo. Šioje dalyje
nurodyti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų
įstatymo nustatyta tvarka.“
visiškas
Įstatymo projektas
33 straipsnis. 92 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 92 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Pirkimų priežiūrą atlieka Viešųjų pirkimų tarnyba ir Europos Sąjungos, atskirų
valstybių ar finansinių institucijų finansinę paramą administruojantys ir (ar)
audituojantys viešieji juridiniai asmenys, kuriems šie įgaliojimai suteikti Viešojo
administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Europos Sąjungos, atskirų valstybių ar
finansinių institucijų finansinę paramą administruojančių ir (ar) audituojančių
viešųjų juridinių asmenų atliekant pirkimų priežiūrą priimami sprendimai neturi
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prieštarauti Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijoms dėl šio įstatymo taikymo.“
_____________________________________________

