DIREKTYVOS 2014/25/ES IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ VANDENTVARKOS, ENERGETIKOS,
TRANSPORTO AR PAŠTO PASLAUGŲ SRITIES PERKANČIŲJŲ SUBJEKTŲ, ĮSTATYMO NR. XIII-328 PAKEITIMO ĮSTATYMO
PROJEKTO ATITIKTIES LENTELĖ
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES
2014 m. vasario 26 d. dėl subjektų, vykdančių veiklą
vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų
sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama
Direktyva 2004/17/EB
9 straipsnis. Elektros energija
1. Elektros srityje ši direktyva taikoma šioms veiklos
rūšims:
a) fiksuotų tinklų, kurių paskirtis – teikti paslaugą
visuomenei, suteikimui ar eksploatavimui, kiek tai susiję su
elektros energijos gamyba, transportavimu ar paskirstymu;
b) elektros energijos tiekimui tokiems tinklams.
2. Perkančiojo subjekto, kuris nėra perkančioji organizacija,
vykdomas elektros energijos tiekimas fiksuotiems tinklams,
kuriais teikiama paslauga visuomenei, nėra laikomas
atitinkama veikla, kaip apibrėžta 1 dalyje, kai įvykdytos
visos toliau nurodytos sąlygos:
a) tas perkantysis subjektas gamina elektros energiją, nes
jos vartojimas yra būtinas veiklai, kuri nėra nurodyta šio
straipsnio 1 dalyje arba 8, 10 ir 11 straipsniuose, vykdyti;
b) tiekimas viešajam tinklui priklauso tik nuo to
perkančiojo subjekto vartojimo ir neviršijo 30 % bendro to
perkančiojo subjekto pagamintos energijos kiekio,
remiantis trejų ankstesnių metų, įskaitant einamuosius
metus, vidurkiu.
42 straipsnis. Interesų konfliktai
Valstybės narės užtikrina, kad perkančiosios organizacijos
imtųsi tinkamų priemonių, kad būtų veiksmingai
užkertamas kelias interesų konfliktams, kylantiems vykdant
pirkimo procedūras, ir kad jie būtų veiksmingai nustatomi
ir šalinami, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo bei
užtikrinti
visų
ekonominės
veiklos
vykdytojų

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto Direktyvos
ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 pakeitimo straipsnio
perkėlimo
įstatymo projektas (toliau – KS Įstatymo projektas)
lygis
KS Įstatymo projektas
2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„6 straipsnis. Elektros energetika
1. Elektros energetikos sektoriuje šis įstatymas taikomas perkančiojo subjekto
pirkimams, skirtiems šioms veiklos rūšims:
1) elektros įrenginių, skirtų elektros energijai gaminti, perduoti ar skirstyti
vartotojams, statyba, įrengimas ir (arba) eksploatavimas;
2) elektros energijos gamyba ir (arba) tiekimas, kuris apima didmeninę ir
mažmeninę prekybą elektros energija.
2. Perkančiojo subjekto, kuris nėra perkančioji organizacija, veikla nelaikoma šio
straipsnio 1 dalyje nurodyta veikla elektros energetikos sektoriuje, jeigu
tenkinamos šios abi sąlygos kartu:
1) elektros energija gaminama kitoms veiklos rūšims, negu nurodyta šio straipsnio
1 dalyje ar šio įstatymo 5, 7 ir 8 straipsniuose;
2) elektros energijos gamybos ir (arba) tiekimo, kuris apima didmeninę ir
mažmeninę prekybą elektros energija, kiekiai priklauso tik nuo elektros
suvartojimo savo reikmėms ar ūkio poreikiams ir neviršija 30 procentų įmonės
pagaminto vidutinio elektros energijos kiekio per 3 metus, įskaitant 2 paskutinius ir
einamuosius finansinius metus.“
visiškas
KS Įstatymo projektas
6 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 33 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„33 straipsnis. Interesų konfliktas perkančiajame subjekte
1. Atliekant pirkimus kylantiems perkančiojo subjekto interesų konfliktams
priskiriami atvejai, kai perkantieji subjektai, kurie yra perkančiosios organizacijos
ar pagalbinės pirkimų veiklos paslaugų teikėjo darbuotojai, iniciatoriai, Komisijos
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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.

nariai, ekspertai ar 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. Perkantysis subjektas, kuris yra perkančioji organizacija, siekdamas 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, – Viešųjų pirkimų tarnybos kartu su Vyriausiąja
tarnybinės etikos komisija nustatytos formos nešališkumo deklaraciją;
2) pateikti šio įstatymo 102 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. Jeigu perkantysis subjektas, kuris
yra perkančioji organizacija, gauna 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, šio perkančiojo subjekto 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. Perkantysis subjektas, kuris yra
perkančioji organizacija, nustatęs, 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 mutatis mutandis taikomo Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4
dalies 2 punkte nurodytas tiekėjo pašalinimo pagrindas. Jeigu nustatoma, kad į
interesų konflikto situaciją pateko stebėtojas, perkantysis subjektas, kuris yra
perkančioji organizacija, apie dėl jo priimtą sprendimą informuoja instituciją ar
įstaigą, įgaliojusią asmenį stebėtojo teisėmis dalyvauti Komisijos posėdžiuose.“
visiškas
KS Įstatymo projektas
65 straipsnis. Sutarčių skaidymas į pirkimo dalis
1. Perkantieji subjektai gali nuspręsti skirti sutartį 7 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas
atskiromis pirkimo dalimis ir gali nustatyti tokių dalių Pakeisti 40 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
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pirkimo dalyką ir dydį.
Perkantieji subjektai skelbime apie pirkimą, kvietime
patvirtinti susidomėjimą arba, jei kaip kvietimas dalyvauti
konkurse naudojamas skelbimas apie kvalifikacijos
vertinimo sistemą, kvietime pateikti pasiūlymus arba
dalyvauti derybose nurodo, ar pasiūlymus galima teikti dėl
vienos, kelių ar visų pirkimo dalių.
47 straipsnis. Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti
konkurse
1. Derybų su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
atveju bet kuris ekonominės veiklos vykdytojas gali pateikti
prašymą dalyvauti pagal kvietimą dalyvauti konkurse,
pateikdamas perkančiojo subjekto reikalaujamą kokybinės
atrankos informaciją. <...>
2. Derybose gali dalyvauti tik tie ekonominės veiklos
vykdytojai, kuriuos perkantysis subjektas pakvietė,
įvertinęs pateiktą informaciją. Pagal 78 straipsnio 2 dalį
perkantieji subjektai gali apriboti tinkamų kandidatų,
kviečiamų dalyvauti procedūroje, skaičių.

52 straipsnis. Dinaminės pirkimo sistemos
5. Perkantieji subjektai visu dinaminės pirkimo sistemos
galiojimo laikotarpiu suteikia bet kuriam ekonominės

„1. Perkantysis subjektas, siekdamas didinti tiekėjų konkurenciją ir atsižvelgdamas
į smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų galimybes įvykdyti pirkimo sutartį, priima
sprendimą dėl pirkimo objekto skaidymo į dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti
atskirą pirkimo sutartį, ir apibrėžiant šių dalių apimtį ir dalyką. Pirkimo objektas
skaidomas kiekybiniu, kokybiniu pagrindu ar pagal skirtingus jo įgyvendinimo etapus.“
visiškas
KS Įstatymo projektas
20 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas
„73 straipsnis. Skelbiamų derybų vykdymas
<...> 2. Atliekant pirkimą skelbiamų derybų būdu, paraišką gali pateikti kiekvienas
suinteresuotas tiekėjas, pirminius pasiūlymus teikia tik perkančiojo subjekto
pakviesti kandidatai. Vykdydamas supaprastintą pirkimą skelbiamų derybų būdu,
perkantysis subjektas gali neprašyti tiekėjų pateikti paraiškų ir leisti visiems
tiekėjams pateikti pirminius pasiūlymus.
3. Perkantysis subjektas skelbiamas derybas vykdo šiais etapais, išskyrus šio
straipsnio 4 dalyje nurodytą atvejį:
1) skelbia apie pirkimą šio įstatymo 43 arba 44 ir 47 straipsniuose nustatyta tvarka,
kviesdamas tiekėjus pateikti paraiškas ar pirminius pasiūlymus, kai supaprastintų
pirkimų atveju paraiškos neteikiamos;
2) patikrina, ar nėra pirkimo dokumentuose nustatytų kandidatų pašalinimo
pagrindų, ar kandidatai atitinka keliamus kvalifikacijos reikalavimus ir, jeigu
taikytina, reikalaujamus kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos
vadybos sistemos standartus;
3) atlieka kandidatų kvalifikacinę atranką pagal nustatytas procedūras ir kriterijus,
jeigu tokia atranka nustatyta pirkimo dokumentuose;
4) atrinktus kandidatus vienu metu raštu kviečia pateikti pasiūlymus, išskyrus
atvejus, kai supaprastintų pirkimų atveju paraiškos nebuvo teikiamos. Kvietime
pateikiama šio įstatymo 5 priedo 1 punkte nurodyta informacija. Kai supaprastintų
pirkimų atveju paraiškos nėra teikiamos, šio įstatymo 5 priedo 1 punkte nurodyta
informacija pateikiama kvietime pateikti pirminius pasiūlymus;
5) šio įstatymo 75 straipsnyje nustatyta tvarka derasi su dalyviais, prašo jų pateikti
galutinius pasiūlymus;
6) įvertina galutinius pasiūlymus ir nustato laimėtoją.“
visiškas
KS Įstatymo projektas
25 straipsnis. 87 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 87 straipsnio 5 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
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veiklos vykdytojui galimybę prašyti dalyvauti sistemoje 2
dalyje nurodytomis sąlygomis. Perkantieji subjektai 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 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, perkantieji subjektai gali pratęsti
vertinimo laikotarpį su sąlyga, kad pratęstu vertinimo
laikotarpiu nebūtų paskelbta kvietimų pateikti pasiūlymus.
Perkantieji subjektai pirkimo dokumentuose nurodo
pratęsto laikotarpio, kurį jie ketina taikyti, trukmę.
Perkantieji subjektai atitinkamam ekonominės veiklos
vykdytojui kuo anksčiau praneša, ar jam leista dalyvauti
dinaminėje pirkimo sistemoje.
73 straipsnis. Galimybė gauti pirkimo dokumentus
elektronine forma
2. Su sąlyga, kad papildomos informacijos, susijusios su
specifikacijomis ir visais patvirtinamaisiais dokumentais,
prašoma laiku, perkantieji subjektai ją pateikia visiems
pirkimo procedūroje dalyvaujantiems konkurso dalyviams
ne vėliau kaip likus šešioms dienoms iki nustatyto
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei vykdoma
pagreitinta atvira procedūra, kaip nurodyta 45 straipsnio 3
dalyje, tas laikotarpis yra keturios dienos.

„2) gautas kandidatų paraiškas perkantysis subjektas 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. Perkantysis subjektas pirkimo dokumentuose gali
nustatyti ilgesnį paraiškų, kurios gaunamos iki pirmojo kvietimo teikti pasiūlymus
dėl konkretaus pirkimo dinaminės pirkimo sistemos pagrindu, patikrinimo
terminą. Perkantysis subjektas negali išsiųsti pirmojo kvietimo teikti pasiūlymus
dėl konkretaus pirkimo dinaminės pirkimo sistemos pagrindu tol, kol nesibaigė šis
tiekėjų paraiškų tikrinimo terminas;“.

visiškas
KS Įstatymo projektas
11 straipsnis. 49 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 49 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Jeigu papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos paprašoma
laiku, perkantysis subjektas ją pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus
6 dienoms, supaprastinto pirkimo atveju – 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos. Atviro konkurso pagreitintų procedūrų atvejais, kaip nustatyta
šio įstatymo 70 straipsnio 3 dalyje, ir dinaminės pirkimų sistemos pagrindu
atliekamo pirkimo atveju šis terminas yra 4 dienos, supaprastinto pirkimo
pagreitintų procedūrų atvejais – 3 dienos. Jeigu dinaminės pirkimų sistemos
pagrindu atliekamo pirkimo atveju taikomos šio įstatymo 72 straipsnio 4 dalies
nuostatos, perkantysis subjektas su tiekėjais gali susiderinti kitą, nei šioje dalyje
nurodytas, terminą. “
75 straipsnis. Pareiškėjų pagal kvalifikacijos vertinimo KS Įstatymo projektas
sistemą, kandidatų ir konkurso dalyvių informavimas
19 straipsnis. 68 straipsnio pakeitimas
1. Perkantieji subjektai kiekvienam kandidatui ir konkurso Pakeisti 68 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
dalyviui nedelsiant praneša apie priimtus sprendimus dėl „68 straipsnis. Informavimas apie pirkimo procedūros rezultatus ir įtraukimą į
preliminariosios sutarties sudarymo, sutarties skyrimo ar kvalifikacijos vertinimo sistemą
leidimo dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, įskaitant 1. Perkantysis subjektas kandidatams ir dalyviams ne vėliau kaip per 3 darbo
sprendimo nesudaryti preliminariosios sutarties, neskirti dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl
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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, perkantieji subjektai 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 60 straipsnio 5 ir 6 dalyse
nurodytais 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.
3. Perkantieji subjektai gali nuspręsti nepateikti tam tikros 1
ir 2 dalyse nurodytos informacijos, susijusios su sutarties
skyrimu, preliminariosios sutarties sudarymu arba leidimu
dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, kai jos 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

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 atliekant pirkimo
procedūrą, santrauką, nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir
tikslų atidėjimo terminą. Perkantysis subjektas 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
nurodyto reikalavimo gali būti nesilaikoma, kai:
1) supaprastinto pirkimo atveju pirkimo sutartis, kurios numatoma vertė neviršija
10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio), sudaroma
preliminariosios sutarties pagrindu;
2) pasiūlymas pateikiamas žodžiu ar pirkimo sutartis sudaroma žodžiu.
2. Perkantysis subjektas, gavęs 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, kad buvo pasinaudota šio įstatymo 58
straipsnio 6 dalimi, šio įstatymo 50 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.

5. Perkantysis subjektas šio straipsnio 1 ir 2 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.
6. Jeigu perkantysis subjektas pirkimo dokumentuose prašo pateikti ir prekių
pavyzdžių, jis, įvertinęs pasiūlymus, nustatęs pasiūlymų eilę ir priėmęs sprendimą
dėl laimėjusio pasiūlymo, iki pirkimo sutarties sudarymo turi leisti visiems
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ekonominės veiklos vykdytojų konkuravimui.
4. Jeigu perkantieji subjektai sukuria ir taiko kvalifikacijos
vertinimo sistemą, apie savo sprendimą dėl kvalifikacijos
vertinimo jie pareiškėjams praneša per šešis mėnesius.
Jei sprendimo priėmimas truks daugiau nei keturis
mėnesius nuo paraiškos pateikimo, perkantysis subjektas
per du mėnesius nuo paraiškos pateikimo praneša
pareiškėjui
apie
ilgesnio
laikotarpio
nustatymą
pagrindžiančias priežastis ir nurodo datą, iki kurios bus
priimtas sprendimas jo paraišką priimti arba atmesti.
5. Pareiškėjams, kurių kvalifikacija pripažįstama
netinkama, apie pripažinimo netinkama sprendimą ir to
sprendimo priežastis pranešama kuo greičiau ir ne vėliau
kaip per 15 dienų nuo pripažinimo netinkama sprendimo
priėmimo dienos. Priežastys turi būti grindžiamos 77
straipsnio 2 dalyje nurodytais kvalifikacijos vertinimo
kriterijais.
6. Kvalifikacijos vertinimo sistemą sukūrę ir taikantys
perkantieji subjektai gali nutraukti ekonominės veiklos
vykdytojo kvalifikacijos vertinimo procedūrą tik dėl
priežasčių, grindžiamų 77 straipsnio 2 dalyje nurodytais
kvalifikacijos vertinimo kriterijais. Apie ketinimą nutraukti
kvalifikacijos vertinimo procedūrą ekonominės veiklos
vykdytojui pranešama raštu, likus ne mažiau kaip 15 dienų
iki kvalifikacijos vertinimo procedūros pabaigos dienos, ir
nurodoma (-os) siūlomą veiksmą pagrindžianti (-čios)
priežastis (-ys).
76 straipsnis. Bendrieji principai
4. Kai informacija ar dokumentai, kuriuos turi pateikti
ekonominės veiklos vykdytojai, yra ar atrodo neišsamūs ar
klaidingi kai jeigu trūksta konkrečių dokumentų, perkantieji
subjektai gali, išskyrus atvejus, kai nacionalinėje teisėje,
kuria įgyvendinama ši direktyva, nustatyta kitaip, prašyti
atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų per tinkamą
laikotarpį pateikti, papildyti, patikslinti aktualią informaciją
ar dokumentus arba pateikti trūkstamą aktualią informaciją
ar dokumentus su sąlyga, kad tokie prašymai pateikiami

dalyviams susipažinti su pateiktais laimėjusio pasiūlymo prekių pavyzdžiais.
7. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo sistemą sudaręs ir taikantis perkantysis
subjektas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paraiškos dėl kvalifikavimo gavimo
dienos įvertina tiekėjo kvalifikaciją ir informuoja ją pateikusį tiekėją apie
kvalifikacijos vertinimo rezultatus. Jeigu tiekėjo kvalifikacijos vertinimas užtruks
ilgiau negu 4 mėnesius, perkantysis subjektas per 2 mėnesius nuo paraiškos dėl
kvalifikavimo gavimo dienos raštu pateikia tiekėjui priežastis, dėl kurių jo
kvalifikacijos vertinimas užsitęs, kartu nurodo konkrečią datą (ši data negali būti
vėlesnė kaip 6 mėnesiai nuo paraiškos dėl kvalifikavimo gavimo dienos), kurią jis
gaus perkančiojo subjekto sprendimą dėl įtraukimo ar neįtraukimo į kvalifikuotų
tiekėjų sąrašą.
8. Perkantysis subjektas, nusprendęs neįtraukti paraišką dėl kvalifikavimo
pateikusio tiekėjo į kvalifikuotų tiekėjų sąrašą, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo
sprendimo priėmimo raštu informuoja tokį tiekėją apie savo sprendimą ir pateikia
jo motyvuotus argumentus, pagrįstus šio įstatymo 61 straipsnio 2 dalyje nurodytais
kriterijais.
9. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo sistemą sudaręs ir taikantis perkantysis
subjektas gali pašalinti tiekėją iš kvalifikuotų tiekėjų sąrašo tik remdamasis šio
įstatymo 61 straipsnio 2 dalyje nurodytais kriterijais. Apie tokį ketinimą
perkantysis subjektas turi raštu motyvuodamas savo sprendimą pranešti tiekėjui
prieš 15 dienų iki jo pašalinimo iš kvalifikuotų tiekėjų sąrašo. <...>“

visiškas
KS Įstatymo projektas
16 straipsnis. 58 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 58 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus
dokumentus ar duomenis apie savo atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams ar
šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkantysis subjektas gali nepažeisdamas
lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos
dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą
protingą terminą. Tikslinant pasiūlymus negali būti keičiami pasiūlymo duomenys,
kurie vertinami sudarant pasiūlymų eilę, ir sutartyje ketinama nurodyti kaina ar
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visapusiškai laikantis lygiateisiškumo ir skaidrumo
principų.
79 straipsnis. Rėmimasis kitų subjektų pajėgumu
1.<...> Tačiau kriterijų, susijusių su paslaugų teikėjo arba
rangovo, arba įmonės vadovaujančiojo personalo
išsilavinimu ir profesinėmis kvalifikacijomis arba su
atitinkama profesine patirtimi, atžvilgiu ekonominės
veiklos vykdytojai gali remtis kitų subjektų pajėgumu tik
tuo atveju, kai pastarieji atliks tuos darbus ar teiks tas
paslaugas, kuriems reikalaujama šių pajėgumų. Kai
ekonominės veiklos vykdytojas pageidauja remtis kitų
subjektų pajėgumu, jis perkančiajam subjektui turi įrodyti,
pavyzdžiui, pateikdamas tų subjektų tuo tikslu patvirtintą
įsipareigojimą, kad jis turės galimybę naudotis tokiais
ištekliais visą kvalifikacijos vertinimo sistemos galiojimo
laikotarpį. <...>
89 straipsnis. Sutarčių keitimas jų galiojimo laikotarpiu
1. Sutartys ir preliminariosios sutartys gali būti keičiamos
nevykdant naujos pirkimo procedūros pagal šią direktyvą
bet kuriuo iš šių atvejų:
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
97 straipsnis. Projekto konkursų rengimo ir dalyvių bei
vertinimo komisijos atrankos taisykles
4. 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.

sąnaudos, išskyrus atvejus, kai taisoma pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo
klaida.“
visiškas
KS Įstatymo projektas
17 straipsnis. 62 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 62 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Jeigu reikalaujama išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos, mutatis mutandis
taikant Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 7 punktą, ar profesinės
patirties tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie
subjektai patys suteiks paslaugas, atliks darbus, kuriems reikia jų turimų
pajėgumų. Ši nuostata taikoma nepažeidžiant pagal šio straipsnio 7 dalį nustatyto
reikalavimo.“

KS Įstatymo projektas
29 straipsnis. 97 straipsnio pakeitimas
3. Pakeisti 97 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktį ir 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
KS Įstatymo projektas
24 straipsnis. 85 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 85 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Vertinimo komisijos pirmininku skiriamas ją sudariusio subjekto vadovas arba
jo įgaliotas šio subjekto ar bendru pavaldumu susijusio kito subjekto darbuotojas.
Vertinimo komisiją turi sudaryti su projekto dalyviais nesusiję fiziniai asmenys.
Vertinimo komisijos nariais gali būti ne tik vertinimo komisiją sudarančio subjekto
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
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99 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.

6. Perkančiosios organizacijos bent sutarties galiojimo
laikotarpiu saugo visų sudarytų sutarčių kopijas, kai
sutarties vertė lygi arba didesnė negu:
a) 1 000 000 EUR prekių pirkimo ar paslaugų pirkimo
sutarčių atveju;
b) 10 000 000 EUR 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 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
kvalifikacijos. Vertinimo komisijos posėdžiai protokoluojami.“
visiškas
KS Įstatymo projektas
30 straipsnis. 100 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 100 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 Lietuvos
Respublikos 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.“
27 straipsnis. 94 straipsnio pakeitimas
4. Pakeisti 94 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:
„9. Perkantysis subjektas 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
32 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 jas 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 79 straipsnio 1 dalies
3 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 79
straipsnio 1 dalies 3 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 perkantysis
subjektas turi sudaryti galimybę susipažinti su nepaskelbtomis laimėjusio
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100 straipsnis. Atskiros sutarčių skyrimo procedūrų
ataskaitos
2. Perkantieji subjektai visų pirkimo procedūrų eigą
fiksuoja dokumentuose, nepriklausomai nuo to, ar
procedūros vykdomos elektroninėmis priemonėmis. Tuo
tikslu jie užtikrina, kad būtų saugoma pakankamai
dokumentų visais pirkimo procedūros etapais priimtiems
sprendimams pagrįsti, kaip antai dokumentai, susiję su
ryšių palaikymu su ekonominės veiklos vykdytojais ir
vidaus svarstymais, pirkimo dokumentų rengimu, dialogu
ar derybomis, jeigu vyko, atranka ir sutarties skyrimu.
Dokumentai saugomi bent trejus metus po sutarties skyrimo
datos.

pasiūlymo, pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties dalimis. Informacija apie
žodžiu sudarytas pirkimų sutartis skelbiama Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta
tvarka. Šioje dalyje nurodytas perkančiojo subjekto pareigas atlieka centrinė
perkančioji organizacija, jeigu dėl šių pareigų atlikimo yra sudarytas perkančiojo
subjekto ir centrinės perkančiosios organizacijos susitarimas.“
visiškas
KS Įstatymo projektas
32 straipsnis. 103 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 103 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
103 straipsnis. Perkančiojo subjekto atsakomybė ir pirkimų vidaus kontrolė
„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.“

_____________________________________________

