
 

 
LR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO PAKEITIMAI, KURIE ĮSIGALIOJO NUO 2017 M. 

LIEPOS 1 D. 
 

INFORMACIJA PERKANČIOSIOMS ORGANIZACIJOMS,  
I DALIS 

2017 m. liepos 11 d. 
 

Verslo teisės advokatų profesinė bendrija „STRATEGUM Dargis ir partneriai“ išimtinai specializuojasi 
tik statybos rangos, prekybos, transporto teisės, viešųjų pirkimų teisės srityse, todėl įsigaliojus LR VPĮ 
naujovėms, teikia šią konsultaciją, skirtą perkančiosioms organizacijoms.  
 
KONSULTACIJĄ SUDARO:  
 
1 DALIS: Įstatymo pakeitimų įsigaliojimas ir taikymas; Pasirengimas viešojo pirkimo konkursui; Pirkimo 
skaidymas į dalis; Paraiškų ir pasiūlymų pateikimo terminai; 
 
2 DALIS: Konfidencialumas; Interesų konfliktas; Pirkimo dokumentų turinys; Pasiūlymo vertinimas ir 
tiekėjo pašalinimo pagrindai; 
 
3 DALIS: Tiesioginis atsiskaitymas su subrangovais; Pirkimo sutarties keitimas; Pirkimo sutarties 
neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas; Pirkimo sutarties nutraukimas; 
 
4 DALIS: Viešųjų pirkimų valdyme dalyvaujančios institucijos; Viešųjų pirkimų ginčai (pretenzijų bei 
ieškinių pateikimo terminai) ir kt. 

I DALIS 
 
1. ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSIGALIOJIMAS IR TAIKYMAS 
 
Bendra nuostata, jog LR VPĮ pakeitimai įsigalioja nuo 2017 m. liepos 1 d., tačiau yra išimčių: 
 

1. LR VPĮ 19 str. 6 d. (dėl komisijos posėdžių CVP IS priemonėmis) ir LR VPĮ 92 str. 9 d. (dėl pašalinimo 
pagrindų nebuvimo sąrašų CVP IS) įsigalioja 2020 m. liepos 1 d. 

2. LR VPĮ 25 str. 2 d. (dėl mažos vertės pirkimų atlikimo) įsigalioja 2010 m. sausio 1 d. 
3. LR VPĮ 55 str. 1 d. 1 p. (dėl tiekėjo darbuotojams mokamo atlyginimo kriterijaus privalomumo) įsigalioja 

nuo 2018 m. sausio 1 d. 
 
Kaip įstatymo pakeitimai perkančiųjų organizacijų turi būti taikomi praktikoje? 
 
Jeigu perkančioji organizacija pradėjo pirkimo procedūras, t. y. paskelbė apie viešąjį konkursą iki 2017 m. 
birželio 30 d., tokiu atveju: 
 

1. pradėtos pirkimo procedūros tęsiamos vadovaujantis senąja LR VPĮ redakcija; 
2. sudarytų preliminariųjų sutarčių pagrindu atnaujintas tiekėjų varžymasis atliekamas vadovaujantis 

senąja LR VPĮ redakcija; 
3. pradėtų pirkimų ataskaitos teikiamos vadovaujantis senąja LR VPĮ redakcija; 

 
tačiau, net ir iki 2017 m. birželio 30 d. sudarytos viešojo pirkimo sutartys vykdomos, keičiamos bei 
nutraukiamos vadovaujantis nauja LR VPĮ redakcija (LR VPĮ 89 str., 90 str., 22 str. 3 d.), kuri 
įsigaliojo nuo 2017 m. liepos 1 d.  
 



 

 
2. PASIRENGIMAS VIEŠOJO PIRKIMO KONKURSUI 
 
Viena iš LR VPĮ naujovių yra įstatymo 27 str. 1 d. numatyta galimybė perkančiajai organizacijai, 
besirengiant pirkimui, gauti nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių 
konsultacijas ar išvadas rūpimais ir su pirkimo objektu susijusiais klausimais. Tokiu būdu įstatymų 
leidėjas suteikė perkančiajai organizacijai galimybę pasitelkti išorinę pagalbą, kad būtų efektyviai 
panaudotos lėšos bei įgyvendinti viešųjų pirkimų principai.  
 
Perkančiajai organizacijai atsiveria galimybės konsultuotis su rinkos dalyviais dėl sudėtingesnių pirkimų 
organizavimo, kaip analogiškas projektas yra įgyvendinamas praktikoje, dėl ko turėtų būti efektyviau 
panaudojamos pirkimui skirtos lėšos bei turėtų būtų išvengta bent dalies kylančių ginčų.  
 
Išoriniai asmenys netgi galėtų padėti perkančiosioms organizacijoms rengti pirkimo sąlygas. 
Perkančiosioms organizacijoms atsiveria galimybė ne tik konsultuotis su rinkos dalyviais dėl 
techninių pirkimo sąlygų parengimo, tačiau ir be viešojo konkurso pirkti teisines paslaugas. 
 
Atsižvelgiant į numatytas naujoves, praktikoje gali susidaryti tokia situacija, kada rinkos dalyvis, 
konsultavęs perkančiąją organizaciją dėl pirkimo sąlygų ar pirkimo objekto, ar netgi padėjęs rengti pirkimo 
sąlygas, nusprendžia pats dalyvauti tame pačiame viešojo pirkimo konkurse. Tokiu atveju galėtų kilti 
klausimas, ar nebūtų pažeidžiama konkurencija kitų, pirkime dalyvaujančių tiekėjų atžvilgiu. Dėl šios 
priežasties LR VPĮ 27 str. 3 d. yra nustatyta, jog, kai kandidatas ar dalyvis pats arba su juo 
bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui, perkančioji organizacija privalo imtis 
tinkamų priemonių, kad dėl tokių kandidatų ir dalyvių dalyvavimo nebūtų pažeista konkurencija. 
 
Tokiu atveju perkančioji organizacija privalo dėti pastangas, kad rinkos dalyvio pasiruošimo pirkimui 
procese sužinota informacija nesuteiktų jam pranašumo kitų tiekėjų atžvilgiu. Įstatymų leidėjas LR VPĮ 27 
str. 3 d. įtvirtino priemones, kurias įgyvendinusi perkančioji organizacija galėtų išvengti konkurencijos tarp 
tiekėjų ribojimo: 
Pirma, perkančioji organizacija turėtų su pirkimu susijusią informaciją, kurią suteikė ją konsultavusiam 
pirkimo dalyviui, pateikti ir kitiems pirkimo dalyviams. Tokiu būdu perkančiąją organizaciją konsultavęs 
dalyvis neturėtų pranašumo prieš kitus savo konkurentus.  
Antra, įstatymų leidėjas siūlo nustatyti pakankamą terminą pateikti pasiūlymams. Tokiu būdu būti 
pašalinamas perkančiąją organizaciją konsultavusio dalyvio pranašumas – konkretaus pirkimo išmanymas, 
nes kitiems dalyviams būtų suteikta pakankamai laiko susipažinti su pirkimo medžiaga ir pasiruošti 
konkursui.  
 
Jeigu, perkančiosios organizacijos nuomone, nurodytų priemonių nepakanka norint užtikrinti tiekėjų 
lygiateisiškumo principo laikymąsi, tikrindama, ar nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, ji privalo prašyti 
kandidato ar dalyvio, padėjusio pasirengti pirkimui, raštu pagrįsti, kad jų išankstinės konsultacijos negalėjo 
pažeisti konkurencijos. Tokio kandidato ar dalyvio paraiška ar pasiūlymas šiuo pagrindu atmetamas tik tuo 
atveju, jeigu jis nepateikia perkančiajai organizacijai tinkamo pagrindimo. 
 
Taigi naujas reguliavimas suteikia perkančiajai organizacijai galimybes geriau pasiruošti pirkimui, tačiau 
kartu ir įpareigoja imtis papildomų priemonių, kad dėl suteiktų konsultacijų (pagalbos) nebūtų ribojama 
pirkimo dalyvių konkurencija. 
 
 
 
 
 



 

 
3. PIRKIMO SKAIDYMAS Į DALIS 
 
Siekiant sumažinti viešųjų pirkimų ginčų skaičių ir pagerinti perkamų darbų, paslaugų ar prekių kokybę, 
įstatymų leidėjas LR VPĮ įtvirtino galimybę, o kai kuriais atvejais ir pareigą perkančiosioms organizacijoms 
skaidyti pirkimo objektą į dalis. Pagal naujosios redakcijos LR VPĮ 28 str. 1 d., tarptautinis pirkimas privalo, 
o supaprastintas pirkimas gali būti skaidomas į dalis. Pirkimo objektas galės būti skaidomas: 
 
1) kiekybiniu pagrindu, 
2) kokybiniu pagrindu,  
3) pagal skirtingus objekto įgyvendinimo etapus.  
 
Pats paprasčiausias skaidymo pavyzdys yra statybos rangos darbų ir projektavimo darbų atskyrimas į dvi 
atskiras dalis. Šiuo metu vyrauja praktika, kad statybos rangos darbai yra perkami kartu su projektavimo 
darbais, taip eliminuojant galimybę projektuotojams dalyvauti pirkime atskirai nuo statytojo. Tokiais 
atvejais statytojas dažnai dalyvaudavo pirkime kartu su projektuotojais jungtinės veiklos pagrindu, tačiau 
projektuotojai neturėjo galimybės dalyvauti pirkime atskirai, taip didindami konkurenciją rinkoje. Po 
naujojo LR VPĮ įsigaliojimo, pirkimas galės būti skaidomas taip, kad projektuotojai galės varžytis dėl 
projektavimo darbų, o statytojai dėl statybos. 
 
Kitas pavyzdys, parodantis kaip realiai turėtų būti skaidomas pirkimas galėtų būti kelio tiesimo darbai. 
Sakykime perkančiajai organizacijai reikia nupirkti 100 km kelio tiesimo darbų. Smulkesniems rinkos 
dalyviams neužtektų pajėgumų laiku nutiesti 100 km kelio, todėl anksčiau tokiame pirkime galėjo dalyvauti 
tik stambiausi rinkos dalyviai. Pagal naująjį reglamentavimą, toks 100 km kelio tiesimo pirkimas galės būti 
skaidomas į dalis. Jei įmanoma, toks pirkimas galėtų būti suskaidomas kelio atkarpomis. Suskaidžius 
pirkimą į 5 dalis, pirkimo konkurse dėl atskirų dalių galėtų dalyvauti ir mažesni rinkos dalyviai, nes tarkime 
5 km ar 20 km kelio atkarpą nutiesti jiems užtektų pajėgumų. Tokiu būdu ne tik sukuriamos galimybės 
atskirus pirkimus laimėti smulkesniems rinkos dalyviams, bet ir skatinama konkurencija tarp jų. Taip 
įstatymų leidėjas siekia, kad didėjant konkurencijai, kristų ir darbų kainos, taip taupant valstybės lėšas. Jei 
toks pirkimas nebūtų skaidomas, jame galėtų dalyvauti vos keli potencialūs tiekėjai, o jau išskaidytame 
pirkime galėtų dalyvauti žymiai didesnis skaičius tiekėjų, todėl tokiu būdu stipriai didės konkurencija, kas 
turės sąlygoti mažesnius darbų įkainius bei aukštesnę kokybę.  
 
Perkančioji organizacija taip pat privalės nustatyti dėl kelių pirkimo dalių (vienos ar kelių) vienas tiekėjas 
gali pateikti pasiūlymą bei maksimalų skaičių pirkimo objekto dalių kurias laimėjęs gali būti pripažintas 
vienas tiekėjas. 
 
Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad pagal naująjį reglamentavimą perkančioji organizacija pirkimo 
dokumentuose turės pagrįsti, jei nuspręs neskaidyti tarptautinio pirkimo į dalis. Tarptautinis pirkimas 
neprivalės būti skaidomas į dalis tik jei dėl skaidymo sumažėtų tiekėjų konkurencija, pirkimo sutarties 
vykdymas taptų per daug brangus ar sudėtingas techniniu požiūriu, skirtingų pirkimo objekto dalių 
įgyvendinimas būtų glaudžiai susijęs ir dėl to perkančiajai organizacijai atsirastų būtinybė koordinuoti šių 
dalių tiekėjus ir tai keltų riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, ar atsirastų kitos pagrįstos aplinkybės, 
dėl kurių netikslinga pirkimo objektą skaidyti į dalis (LR VPĮ 28 str. 2 d.). 
 
Iš naujojo reglamentavimo galima daryti išvadą, kad perkančioji organizacija privalės (jei įmanoma) skaidyti 
ne tik tarptautinį pirkimą, bet ir supaprastintą, nors naujojo įstatymo tekstas to ir nereikalauja tiesiogiai. 
Tokią išvadą galima daryti iš būsimos galimybės tiekėjams skųsti perkančiosios organizacijos sprendimą 
neskaidyti pirkimo, kai tai padaryti buvo galima ir/ar įmanoma. Todėl bet kokiu atveju perkančioji 
organizacija privalės „pasiaiškinti“ jei pirkimo neskaidys, kai tai padaryti buvo galima (jei ne pirkimo 
sąlygose, tai teisme tiekėjui apskundus pirkimo sąlygas). 



 

4. PARAIŠKŲ IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINAI 
 
Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia minimalius paraiškų bei pasiūlymų pateikimo terminus, kuriais turėtų 
vadovautis perkančiosios organizacijos, organizuodamos viešuosius pirkimus: 
 

Minimalūs paraiškų ir pasiūlymų  

pateikimo terminai* 

Supaprastinti 

pirkimai 

Tarptautiniai  

pirkimai 

Supaprastinti  

pirkimai 

Tarptautiniai 

pirkimai 

Pirkimo būdas Atviras konkursas Ribotas konkursas 

Paraiškų pateikimo terminas   x x 10 d.  30 d.  

Skubos atveju paraiškų pateikimo termi- 

nas 
x x 7 d.  15 d.  

Pasiūlymų pateikimo terminas 12 d.  35 d.  10 d.  30 d.  

Paskelbus išankstinį informacinį skelbi- 

mą pasiūlymų pateikimo terminas 
7 d.  15 d. 5 d.  10 d.  

Kai pirkimas vykdomas CVP IS pasiūly- 

mų pateikimo terminas 
9 d.  30 d. 7 d.  25 d.  

Jei PD ar jų dalies negalima paskelbti  

CVP IS (išskyrus skubos atvejį) PO  

pailgina pasiūlymų pateikimo terminą 

+5 d.  +5 d. +5 d. +5 d. 

Skubos atveju pasiūlymų pateikimo termi- 

nas 
7 d.  15 d.  7 d.  10 d. 

Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas x x x x 

Vėlesnių pasiūlymų pateikimo terminas x x x x 

Galutinių pasiūlymų pateikimo terminas x x x x 

 

Minimalūs paraiškų ir pasiūlymų  

pateikimo terminai* 

Supaprastinti 

pirkimai 

Tarptautiniai  

pirkimai 

Supaprastinti  

pirkimai 

Tarptautiniai 

pirkimai 

Pirkimo būdas Skelbiamos derybos Konkurencinis dialogas 

Paraiškų pateikimo terminas   10 d.  30 d. 10 d.  30 d.  

Skubos atveju paraiškų pateikimo terminas 7 d.  15 d. x x 

Pasiūlymų pateikimo terminas x x x x 

Paskelbus išankstinį informacinį skelbi- 

mą pasiūlymų pateikimo terminas 
5 d.  10 d. x x 

Kai pirkimas vykdomas CVP IS pasiūly- 

mų pateikimo terminas 
7 d.  25 d.  x x 

Jei PD ar jų dalies negalima paskelbti  

CVP IS (išskyrus skubos atvejį) PO  

pailgina pasiūlymų pateikimo terminą 

+5 d. +5 d.  x x 

Skubos atveju pasiūlymų pateikimo termi- 

nas 
7 d.  10 d. x x 

Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas 10 d.  30 d.  x x 

Vėlesnių pasiūlymų pateikimo terminas nustato pati PO nustato pati PO x x 

Galutinių pasiūlymų pateikimo terminas nustato pati PO nustato pati PO nustato pati PO nustato pati PO 



 

 

Minimalūs paraiškų ir pasiūlymų  

pateikimo terminai* 

Supaprastinti 

pirkimai 

Tarptautiniai  

pirkimai 

Supaprastinti  

pirkimai 

Tarptautiniai 

pirkimai 

Pirkimo būdas Neskelbiamos derybos Inovacijų partnerystė 

Paraiškų pateikimo terminas   x                   x 10 d.  30 d.  

Skubos atveju paraiškų pateikimo termi- 

nas 
x                   x x x 

Pasiūlymų pateikimo terminas 
nustato pati PO nustato pati PO nustato pati PO nustato pati PO 

Paskelbus išankstinį informacinį skelbi- 

mą pasiūlymų pateikimo terminas 
x                   x x x 

Kai pirkimas vykdomas CVP IS pasiūly- 

mų pateikimo terminas 
x                   x x x 

Jei PD ar jų dalies negalima paskelbti  

CVP IS (išskyrus skubos atvejį) PO  

pailgina pasiūlymų pateikimo terminą 

x                   x x x 

Skubos atveju pasiūlymų pateikimo  

terminas 
nustato pati PO nustato pati PO x x 

Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas x                   x nustato pati PO nustato pati PO 

Vėlesnių pasiūlymų pateikimo terminas nustato pati PO nustato pati PO nustato pati PO nustato pati PO 

Galutinių pasiūlymų pateikimo terminas nustato pati PO** nustato pati PO** nustato pati PO nustato pati PO 

 
* - Lentelėje pažymėtos dienos - minimalūs terminai pagal VPĮ. PO privalo nustatyti pakankamą paraiškų ir pasiūlymų 

pateikimo terminą, kad tiekėjai spėtų laiku ir tinkamai parengti ir pateikti paraiškas ir pasiūlymus. Nustatydama šį terminą, 

privalo atsižvelgti į pirkimo sudėtingumą ir laiką, reikalingą paraiškoms ir pasiūlymams parengti. 
** - Galutiniai pasiūlymai neteikiami VPĮ 72 str. 2 d. 3 p. ir 3 d.  nustatytais atvejais. 

x  - Netaikoma. 

 
 

Informaciją Jums susistemino bei parengė 
 

Verslo teisės advokatų profesinė bendrija  
„STRATEGUM Dargis ir partneriai“ 

teisininkai, specializuojantys viešųjų pirkimų srityje: 
 

Giedrė Kačinskienė 
+370 653 91927 

giedre@strategum.lt 
ir 

Domas Gružauskas 
+370 657 54827 

domas@strategum.lt 
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