
 

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

LIEPOS 1 D. 
 

INFORMACIJA PERKANČIOSIOMS ORGANIZACIJOMS,  
II DALIS 

2017 m. rugpjūčio 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. 

II DALIS 
 
1. KONFIDENCIALUMAS 
 
LR VPĮ 20 str. Konfidencialumas. 
Visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija. 
 
Kad informacija būtų galima laikyti konfidencialia, ji turi atitikti šiuos požymius: 
Pirma, turi būti slapta (savininkas saugo ją ir tai pagrindžia – protingomis pastangomis, pvz.: fizinėmis, 
teisinėmis, techninėmis, organizacinėmis ar kt.), (PO gali reikalauti pagrįsti, ar pateikta informacija yra konfidenciali ir 

pvz., reikalauti konfidencialios informacijos naudojimosi tvarkos aprašo ar kitų įrodymų). 
Antra, tokia informacija turi turėti tikrą ar potencialią (gamybinę ar komercinę) vertę dėl to, kad jos nežino 
tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama. 
 
LR VPĮ  20 str. 2 d. nurodyta, kokia informacija negali būti laikoma konfidencialia: 
1. Jeigu tai pažeistų informacijos atskleidimo ar teisės gauti informaciją reikalavimus; 
2. Jeigu tai pažeistų LR VPĮ 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 tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos 
sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančiuose dokumentuose, 
išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 
reikalavimai. 

4. Informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ir subtiekėjus, išskyrus 
informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai. 

 



 

 
LR VPĮ 20 str. 3 d.: 
Perkančioji organizacija privalo tiekėjo prašyti įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. 
 
Tiekėjas turi įrodyti, kad nurodyta informacija yra konfidenciali (informacija konfidencialia gali būti 
laikoma tik tada, kai tiekėjas ne formaliai, bet realiai pagrindžia būtinybę išsaugoti tokios informacijos 
slaptumą). 
 
2016 m. liepos 29 d. LR Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) išaiškinime „Kaip turi būti suprantamas 
konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ nurodyta, kad konfidencialia informacija negali būti 
laikoma: 
 

1. Tiekėjo ar jo pasitelkto eksperto kvalifikaciniai duomenys; 
2. Fizinių asmenų duomenys (ryšium su LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą); 
3. Pačio tiekėjo kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai; 
4. Taip pat ir subrangovų kvalifikacinė informacija (taip pat ir jų pavadinimai), kurių pajėgumais yra 

remiamasi; 
5. Pasiūlyme nurodyta tiekėjo prekių, paslaugų ar darbų kaina; 
6. Esant sudėtiniam objektui ir tik išimtinais atvejais konfidencialia informacija gali būti laikomi 

įkainiai; 
7. Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas (modelis, gamintojas), paslaugų pavadinimas, aprašymas, 

darbų pavadinimas, aprašymas (išskyrus kai tiekėjas tai pagrindžia, išimtinais atvejais); 
8. Jei sutartyje taikoma įkainio bazės kainodara, tuomet nekonfidencialia informacija bus laikoma tai, 

kas laikoma įkainio baze ir tiekėjo pasiūlyta nuolaida. 
 
Viešojo pirkimo sutarties sąlygų konfidencialumas: šalių įsipareigojimai, sutarties kainodara, terminai 
– negali būti konfidenciali informacija (konfidencialia informacija viešo pirkimo sutarties turinio prasme 
gali būti tik tai, kas tiesiogiai išplaukia iš tiekėjo pasiūlymo konfidencialios informacijos, pvz., sąlygos, susiję 
su tiekėjo komercine paslaptimi. 
 
Sudėtinės kainos dalys, kaip objekto savikaina, tiesioginės ar netiesioginės išlaidos, pristatymo kaštai, 
pelnas ir kt., gali būti konfidenciali informacija. 
 

! Perkančiajai organizacijai paprašius pagrįsti konfidencialią informaciją, tačiau tiekėjui per 5 d. 

d. nepateikus jokių įrodymų arba pateikus netinkamus, laikoma, kad tiekėjas formaliai atsisakė 
konfidencialumo reikalavimų pasiūlymui ir tokia tiekėjo informacija nėra konfidenciali. 
 
Suinteresuoti dalyviai turi teisę prašyti Perkančiosios organizacijos leisti susipažinti su laimėjusio tiekėjo 
pasiūlymu ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo (LR VPĮ 20 str. 4 d.). 
 
Perkančioji organizacija (pirkimo sąlygose) turi teisę nustatyti reikalavimus tiekėjams, su tikslu 
apsaugoti informacijos, kurią ji teikia tiekėjams, vykdydama pirkimo procesą, ir kurią ji pati laiko 
konfidencialia (LR VPĮ 20 str. 5 d.). 
 
 
2. INTERESŲ KONFLIKTAS 
 
 LR Viešųjų pirkimų įstatymo 21 str. Interesų konfliktas. 
 
 



 

 
 

1. Vertikalus interesų konfliktas – konfliktai, kylantys tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų. 
2. Horizontalus interesų konfliktas – konfliktai, kylantys tarp tiekėjo ir kito/ų tiekėjo/ų. 

 
LR Viešųjų pirkimų įstatymo 21 str. 1 d.: interesų konfliktas, kai Perkančioji organizacija, komisijos nariai 
ar ekspertai, stebėtojai, dalyvaujantys pirkimo procedūroje ar galintys daryti įtaką jos rezultatams turi 
tiesioginį ar netiesioginį finansinį, ekonominį ar asmeninį suinteresuotumą, galintį pakenkti jų nešališkumui 
ir nepriklausomumui pirkimo metu. 
 
Privalomi pašalinimo pagrindai: 
Pagal LR VPĮ  46 str. 4 d., PO pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu: 

1. Jis pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. 
Laikoma, kad atitinkamos situacijos nebegalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys 
nulėmė PO ar komisijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų LR VPĮ nuostatoms; 

2. Pažeista konkurencija, kaip numatyta LR VPĮ 27 str. 3 d. (tiekėjas padėjo pasirengti pirkimui) ir 
atitinkamos padėties nebegalima ištaisyti; 

 
PO diskrecijos (pasirinkimo) teisė, ar pašalinti tiekėją: 

1. Pagal LR VPĮ 47 str. 6 d., PO gali laikyti, kad tiekėjas neturi reikalaujamo profesinio pajėgumo, jei 
nustato interesų konfliktą, galinti neigiamai paveikti sutarties vykdymą. 

 
Horizontalus interesų konfliktas – konfliktai, kylantys tarp tiekėjo ir kito/ų tiekėjo/ų. 
 
Privalomi pašalinimo pagrindai: 
Pagal LR VPĮ  46 str. 4 d., PO pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu: 

1. Jis su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame 
pirkime ir PO turi dėl to įtikinamų įrodymų. 

 
PO diskrecijos (pasirinkimo) teisė, ar pašalinti tiekėją: 
Pagal LR VPĮ  46 str. 6 d., PO gali pašalinti tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu jis: 
 
Yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą ir dėl to kyla abejonių, kad jis sąžiningai vykdys pirkimo sutartį. 
Tiekėjas gali būti pašalintas, kai yra bent vienas pažeidimų: 

1. Konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės 
apsaugos (kai už tai paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija ir nuo to nėra praėję 
3 metai); 

2. Draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, LR Konkurencijos įstatymo ar panašaus pobūdžio 
kitos valstybės teisės akte (kai už tai paskirta ekonominė sankcija ir nuo to nėra praėję 3 metai); 

 
Kokiais kriterijais galima vadovautis nustatant horizontalų interesų konfliktą? 

1. Bendro Tiekėjo darbuotojo dalyvavimas pirkime; 
2. Pasiūlymų dokumentų panašumas; 
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3. PIRKIMO DOKUMENTŲ TURINYS 
 
Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta (LR VPĮ 35 str. 2 d.): 

1. Pasiūlymų rengimo reikalavimai; 
2. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir, jeigu taikytina, reikalaujami kokybės 

vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai, tarp jų ir reikalavimai 
atskiriems bendrą paraišką ar pasiūlymą pateikiantiems tiekėjų grupės nariams; 

3. Informacija, kad jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama 
arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį 
vykdys tik tokią teisę turintys asmenys; 

4. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo tvarka ir mažiausias pateikti pasiūlymus kviečiamų kandidatų 
skaičius, kai perkančioji organizacija įstatymo nustatytais atvejais apriboja pirkimo dalyvių skaičių; 

5. Tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, 
reikalaujamiems kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos 
standartams, patvirtinančių dokumentų sąrašas, informacija, kad tiekėjas turi pateikti Europos 
bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą pagal LR VPĮ 50 str. nustatytus reikalavimus, o vykdant 
atvirą konkursą nurodoma, ar bus taikoma LR VPĮ 59 str. 4 d. nurodyta galimybė pirmiausia 
vertinti tiekėjo pateiktą pasiūlymą, o vėliau tikrinti jo kvalifikaciją; 

6. Informacija apie LR VPĮ 46 str. 3 ir 8 d. nustatytas galimybes nepašalinti iš pirkimo procedūros 
tiekėjo, neatitinkančio tam tikrų jam keliamų reikalavimų;  

7. Informacija apie tai, kad perkančioji organizacija gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su 
ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka 
LR VPĮ 17 str. 2 d. 2 p. nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų; 

8. Prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, 
prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai; 

9. Perkančiosios organizacijos sprendimo dėl tarptautinės vertės pirkimo objekto neskaidymo į dalis 
argumentai, kaip nustatyta LR VPĮ 28 str. 2 d.; 

10. Techninė specifikacija; 
11. Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos; 
12. Prekių, paslaugų ar darbų energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai ir 

(arba) kriterijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais 
ir tvarka; 

13. Perkančiosios organizacijos siūlomos šalims sudaryti pirkimo sutarties sąlygos ir (arba) pirkimo 
sutarties projektas pagal LR VPĮ 87 str. nustatytus reikalavimus, jeigu jis yra parengtas. Jeigu 
ketinama sudaryti preliminariąją sutartį, pirkimo dokumentuose taip pat turi būti preliminariosios 
sutarties sąlygos ir (arba) preliminariosios sutarties projektas, jeigu jis yra parengtas;  

14. Teisinės formos reikalavimai, kai perkančioji organizacija reikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą 
pasiūlymą nustačius laimėjusį ir pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, tiekėjų grupė įgytų tam tikrą 
teisinę formą. Jeigu reikalaujama, kad tiekėjų grupė įsteigtų juridinį asmenį, nurodoma pareiga 
tiekėjams laiduoti už jų įsteigto juridinio asmens prievoles, susijusias su pirkimo sutarties sąlygų 
įvykdymu; 

15. Subtiekimo reikalavimai, nustatyti vadovaujantis LR VPĮ 88 str. nuostatomis;  
16. Informacija, ar perkančioji organizacija leidžia, neleidžia ar reikalauja pateikti alternatyvius 

pasiūlymus, šių pasiūlymų reikalavimai;  
17. Informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina ar sąnaudos. Į 

kainą ar sąnaudas turi būti įskaityti visi mokesčiai; 
18. Pasiūlymų galiojimo užtikrinimo, jeigu taikytina, reikalavimai; 
19. Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga, vieta ir būdas; 
20. Būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų, sužinoti, ar perkančioji 

organizacija ketina rengti dėl to susitikimą su tiekėjais, taip pat būdai, kuriais perkančioji 
organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus; 



 

21. Data, iki kada turi galioti pasiūlymas, arba laikotarpis, kurį turi galioti pasiūlymas; 
22. Susipažinimo su pasiūlymais vieta, data, valanda ir minutė; 
23. Susipažinimo su pasiūlymais ir jų nagrinėjimo procedūros; 
24. Informacija, kad pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose 

kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio 
Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro 
ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko 
nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo 
termino dieną; 

25. Perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų arba Komisijos narių (vieno ar 
kelių), kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, 
susijusius su pirkimų procedūromis, vardai, pavardės, kontaktinė informacija; 

26. Nuorodos į išankstinį informacinį skelbimą, paskelbtą Europos Sąjungos leidinių biuro, taip pat 
paskelbtą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, kituose leidiniuose ir internete, 
jeigu apie pirkimą buvo skelbta iš anksto; 

27. Informacija apie atidėjimo termino taikymą, ginčų nagrinėjimo tvarką; 
28. Informacija apie numatomą skelbti savanoriško ex ante skaidrumo skelbimą; 
29. Informacija apie tai, ar į Komisijos posėdžius kviečiami dalyvauti stebėtojai, jų dalyvavimo 

sąlygos;  
30. Informacija apie tai, kad tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios 

informacijos, ir kuri informacija, vadovaujantis  LR VPĮ 20 str. 2 d., yra konfidenciali; 
31. Kita Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta informacija.  

 
Taigi pagal LR VPĮ 35 str. 2 d. – nauji reikalavimai pirkimo sąlygų turiniui yra šie: 
 

1. Informacija, kad jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis tam tikra veikla nebuvo tikrinama arba 
tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas PO įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę 
turintys asmenys; 

2. Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, 
reikalaujamiems kokybės vadybos sistemos standartams, patvirtinančių dokumentų sąrašas, 
informacija, kad tiekėjas turi pateikti EBVPD (pagal LR VPĮ 50 str. nustatytus reikalavimus), o 
vykdant atvirą konkursą nurodoma, kad bus taikoma LR VPĮ 59 str. 4 d. nurodyta galimybė 
pirmiausia vertinti tiekėjo pateiktą pasiūlymą, o vėliau tikrinti jo kvalifikaciją; 

3. Informacija apie LR VPĮ 46 str. 3 ir 8 d. nustatytas galimybes nepašalinti iš pirkimo procedūros 
tiekėjo, neatitinkančio jam keliamų tam tikrų reikalavimų; 

4. Informacija apie tai, kad PO gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai 
naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka LR VPĮ 17 
str. 2 d. 2 p. nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų; 

5. Perkančiosios organizacijos sprendimo dėl tarptautinės vertės pirkimo objekto neskaidymo į dalis 
argumentai, kaip nustatyta LR VPĮ 28 str. 2 d.; 

6. Informacija apie tai, ar į komisijos posėdžius kviečiami dalyvauti stebėtojai, jų dalyvavimo sąlygos. 
 
 
4. PASIŪLYMO VERTINIMAS IR ATMETIMO PAGRINDAI 
 
LR Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 1 d. nustato ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, jeigu 
tenkinamos visos apačioje nurodytos sąlygos: 
 

1. Pasiūlymas atitinka skelbime apie pirkimą, kvietime patvirtinti susidomėjimą ir pirkimo 
dokumentuose nustatytus reikalavimus, sąlygas ir kriterijus; 

2. Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pašalinimo pagrindų (LR VPĮ 46 str.); 



 

3. Tiekėjas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (LR VPĮ 47 str.), ir, 
jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus (LR 
VPĮ 48 str.); 

4. Pasiūlymą pateikęs tiekėjas per PO nustatytą terminą tinkamai patikslino, papildė, paaiškino 
reikiamą informaciją; 

5. Pasiūlyta kaina nėra per didelė ir Perkančiajai organizacijai priimtina; 
6. Nėra šių aplinkybių: (1) tiekėjas nepateikia tinkamų pasiūlytos mažiausios kainos ar sąnaudų 

pagrįstumo įrodymų; (2) pasiūlymas neatitinka LR VPĮ 17 str. 2 d. 2 p. nurodyto tikslo. 
 
LR Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. - TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI (praplėstas sąrašas): 

 
Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu sužino, kad tiekėjas arba jo atsakingas 
asmuo, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:  

1. Dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;  
2. Kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 
3. Sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens 

veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, 
kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, 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 1 straipsnyje; 

4. Nusikalstamą bankrotą; 
5. Teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 
6. Nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 
7. Prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 
8. Kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje 

išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. 
9. LR VPĮ 46 str. 3 d. Tiekėjas šalinamas iš pirkimo procedūrų, jeigu jis yra neįvykdęs įsipareigojimų, 

susijusių su mokesčių mokėjimu ir už tai yra nubaustas arba PO turi kitų įrodymų. Ši nuostata 
netaikoma, kai: 

 Tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu savo 
įsipareigojimus; 

 Įsiskolinimo suma neviršija 50,00 EUR sumos; 

 Tiekėjas buvo per vėlai informuotas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą ir dėl to nespėjo iki 
paraiškų /pasiūlymų pateikimo termino pabaigos sumokėti mokesčių. 

10. LR VPĮ 46 str. 4 d. numato, kad tiekėjas yra pašalinamas iš pirkimo, kai jis yra sudaręs susitarimus 
su kitais viešajame pirkime dalyvaujančiais tiekėjais ir tokiu būdu iškreipiama tiekėjų konkurencija 
(horizontalus interesų konfliktas); 

11. Tiekėjas patenka į interesų konfliktą viešojo pirkimo metu; 
12. Pažeidžiama konkurencija, kaip numatyta LR VPĮ 27 str. 3 d. (tiekėjas padėjo pasirengti pirkimui) 

ir 4 d. (tiekėjas nepagrindė, kad jis negalėjo pažeisti konkurencijos) ir atitinkamos padėties negalima 
ištaisyti. 

13. Tiekėjas nuslėpė ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį LR VPĮ įtvirtintiems ir perkančiajai 
organizacijai nustatytiems reikalavimams (sistemiškai su LR VPĮ 52 str. dėl perkančiosios 
organizacijos pareigos skelbti tokią informaciją). 

14. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekė gauti konfidencialios informacijos su tikslu 
daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams; 

15. Tiekėjas yra neįvykdęs viešojo pirkimo ar koncesijos sutarties, ar netinkamai ją įvykdęs ir tai yra 
esminis sutarties pažeidimas. (Perkančioji organizacija pašalina ir tokį tiekėją, kai ji turi pakankamai 
duomenų, kad toks tiekėjas yra įsteigtas, siekiant išvengti šio pašalinimo pagrindo taikymo); 



 

16. Tiekėjas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų 
pažeidimus tiekėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija. 

 
KAI PO GALI PAŠALINTI TIEKĖJĄ: 
 
LR VPĮ 46 str. 6 d. numatyta, kad PO gali pašalinti tiekėją iš pirkimo procedūrų, kai: 
 

1. Tiekėjas yra pažeidęs bent vieną iš LR VPĮ 17 str. 2 d. 2 p. įtvirtintų įsipareigojimų; 
2. Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos 

likvidavimo procedūros; 
3. Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą ir dėl to kyla abejonių, kad jis sąžiningai vykdys 

sudarytą pirkimo sutartį, t. y. bent vieno iš: 

 Profesinės etikos; 

 Konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės 
apsaugos; 

 Draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto LT įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos 
valstybės teisės akte. 

4. Tiekėjas yra baustas už leidimą dirbti nelegaliai trečiųjų šalių piliečiams; 
5. 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, turintis (turintys) teisę 
atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, 
turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio 
bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus 
pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau 
kaip 3 metai; 

 
DĖL TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS VERTINIMO 
 
2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-
105 patvirtinta TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ NUSTATYMO METODIKA, 
teisės aktą galite rasti: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/WhWKoUQVUF  

 
 
 

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 
 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/WhWKoUQVUF
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