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1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas ir papildymas
1. 2 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius „(supaprastintas atviras konkursas)“ ir šią dalį
išdėstyti taip:
„1. Atviras konkursas – pirkimo būdas, kai kiekvienas suinteresuotas tiekėjas gali pateikti
pasiūlymą.“
2. 2 straipsnio 10 dalį pripažinti netekusia galios.
3. 2 straipsnio 11 dalyje išbraukti žodžius „(supaprastintame ribotame)“, „(supaprastintose
derybose)“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„11. Kandidatas – tiekėjas, siekiantis būti pakviestas dalyvauti ribotame konkurse, derybose
ar konkurenciniame dialoge.“
4. Papildyti 2 straipsnį nauja 15 dalimi:
„15. Mažos vertės pirkimai – pirkimai, kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė
kaip 100 tūkst. Lt, o darbų – mažesnė kaip 500 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio), kuriuos
atlieka šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punktuose nurodyta perkančioji organizacija.“
5. Buvusias 2 straipsnio 15–30 dalis laikyti atitinkamai 16–31 dalimis.
6. 2 straipsnio 18 dalyje vietoj žodžių „dokumentų visuma, kuria tiekėjas pareiškia
pageidavimą“ įrašyti žodžius „tiekėjo pareikštas pageidavimas“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„18. Paraiška – tiekėjo pareikštas pageidavimas dalyvauti pirkimo procedūrose.“
7. 2 straipsnio 19 dalyje po žodžio „visuma“ įrašyti žodžius „ar žodžiu pateiktas siūlymas“,
žodžius „kuria siūloma“ išbraukti ir šią dalį išdėstyti taip:
„19. Pasiūlymas – tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma ar žodžiu pateiktas siūlymas
tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal perkančiosios organizacijos nustatytas pirkimo
sąlygas.“
8. 2 straipsnio 23 dalyje išbraukti žodžius „(supaprastintas projekto konkursas)“ ir šią dalį
išdėstyti taip:
„23. Projekto konkursas – pirkimo procedūra, kai perkančiajai organizacijai suteikiama
galimybė įsigyti konkursui pateiktą ir vertinimo komisijos (žiuri) išrinktą planą ar projektą
(paprastai teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos ar duomenų apdorojimo). Konkurso
dalyviams gali būti skiriami prizai ar piniginės išmokos.“
9. 2 straipsnio 25 dalyje išbraukti žodžius „(supaprastintas ribotas konkursas)“ ir šią dalį
išdėstyti taip:
„25. Ribotas konkursas – pirkimo būdas, kai paraiškas dalyvauti konkurse gali pateikti visi
norintys konkurse dalyvauti tiekėjai, o pasiūlymus konkursui – tik perkančiosios organizacijos
pakviesti tiekėjai.“
10. 2 straipsnio 31 dalyje vietoj žodžių ir skaičių „119 straipsnio 4 dalyje nurodytą atvejį“
įrašyti žodžius ir skaičius „18 straipsnio 10, 11 dalyse nurodytus atvejus“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„31. Viešojo pirkimo–pardavimo sutartis (toliau – pirkimo sutartis) – šio įstatymo
nustatyta tvarka dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau tiekėjų ir vienos ar kelių perkančiųjų
organizacijų raštu, išskyrus šio įstatymo 18 straipsnio 10, 11 dalyse nurodytus atvejus, kai viešojo

pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, sudaryta sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar
darbai.“
2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„6 straipsnis. Konfidencialumas
1. Perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys,
nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios
su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, kaip nurodyta šio įstatymo 41, 74, 79 straipsniuose ir 86
straipsnio 3 dalyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos
tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma
komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai.
2. Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta perkančioji organizacija, teikdama
technines specifikacijas tiekėjams, vertindama jų kvalifikaciją, atlikdama kandidatų kvalifikacinę
atranką ir sudarydama pirkimo sutartis, gali taikyti reikalavimus, kurie apsaugotų jos teikiamos
informacijos konfidencialų pobūdį.“
3 straipsnis. 7 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 1 ir 2 punktų, 3 dalies pakeitimas
1. 7 straipsnio 1 dalyje žodžius „arba neskelbiamų supaprastintų derybų“ išbraukti, vietoj
žodžių „perkant laikantis įprastos komercinės praktikos“ įrašyti žodžius „vykdant šio įstatymo IV
skyriuje reglamentuojamą pirkimą, apie kurį neskelbiama“, vietoj žodžių „perkamų prekių,
paslaugų ar darbų kainas ir sąlygas“ įrašyti žodį „pasiūlymą“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„1. Pirkimas prasideda Viešųjų pirkimų tarnybai gavus perkančiosios organizacijos pateiktą
skelbimą apie pirkimą ar perkančiosios organizacijos, veikiančios vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pašto paslaugų srityje, pateiktą išankstinį skelbimą apie numatomą pirkimą, kuriuo jau
kviečiama varžytis dėl pirkimo sutarties; kai pirkimas atliekamas neskelbiamų derybų būdu –
pateikus kandidatui (kandidatams) kvietimą dalyvauti derybose; vykdant šio įstatymo IV skyriuje
reglamentuojamą pirkimą, apie kurį neskelbiama, – kai perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėją
(tiekėjus) prašydama pateikti pasiūlymą.“
2. 7 straipsnio 2 dalies 1 punkte išbraukti žodžius „ir tolesnėms pirkimo procedūroms jis
nekviečiamas“ ir šį punktą išdėstyti taip:
„1) sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso
laimėtojas;“.
3. 7 straipsnio 2 dalies 2 punkte vietoj žodžių „atmetami visi pasiūlymai“ įrašyti žodžius
„atmetamos visos paraiškos ar pasiūlymai“ ir šį punktą išdėstyti taip:
„2) atmetamos visos paraiškos ar pasiūlymai;“.
4. Pakeisti 7 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki
pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių
nebuvo galima numatyti. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas nutraukiant šio įstatymo
IV skyriuje reglamentuojamo pirkimo procedūras.“
4 straipsnis. 8 straipsnio 2 dalies 15 ir 16 punktų pakeitimas
1. 8 straipsnio 2 dalies 15 punkte vietoj skaičiaus „124“ įrašyti skaičių „97“ ir šį punktą
išdėstyti taip:
„15) teikti Europos Bendrijų Komisijai šio įstatymo 97 straipsnyje nurodytą informaciją apie
Europos Bendrijos teisės pažeidimą;“.
2. 8 straipsnio 2 dalies 16 punkte vietoj skaičiaus „125“ įrašyti skaičių „98“ ir šį punktą
išdėstyti taip:

„16) persiųsti prašymą Europos Bendrijų Komisijai dėl šio įstatymo 98 straipsnyje nurodyto
sutaikymo;“.
5 straipsnis. 9 straipsnio 14 dalies pakeitimas
9 straipsnio 14 dalyje vietoj žodžių „tuo pat metu perkamos panašios prekės, paslaugos ar
darbai yra suskirstyti“ įrašyti žodžius „dėl to paties objekto atliekami darbai ar per finansinius
metus arba per 12 mėnesių nuo pirkimo pradžios perkamos panašios prekės, paslaugos yra
suskirstytos“, vietoj skaičiaus „276 225“ įrašyti skaičių „276 224“, vietoj skaičiaus „3 452 816“
įrašyti skaičių „3 452 800“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„14. Kai dėl to paties objekto atliekami darbai ar per finansinius metus arba per 12 mėnesių
nuo pirkimo pradžios perkamos panašios prekės, paslaugos yra suskirstytos į atskiras dalis, kurių
kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, pirkimo vertė yra tų dalių numatomų verčių,
apskaičiuotų vadovaujantis šio straipsnio nuostatomis, suma. Taip apskaičiuota pirkimo vertė
galioja visoms pirkimo dalims. Neatsižvelgiant į tai, kad pirkimo vertė yra ne mažesnė, negu yra
nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, perkančioji organizacija turi teisę šio įstatymo IV skyriuje
nustatyta tvarka atlikti pirkimus toms atskiroms pirkimo dalims, kurių kiekvienos vertė be
pridėtinės vertės mokesčio yra mažesnė kaip 276 224 Lt (80 000 EUR) perkant paslaugas ar
panašias prekes, 3 452 800 Lt (1 000 000 EUR) – perkant darbus, jeigu bendra tokių pirkimo dalių
vertė yra ne didesnė kaip 20 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės.“
6 straipsnis. 10 straipsnio 2 dalies 6 punkto ir 3 dalies 1 punkto pakeitimas
1. 10 straipsnio 2 dalies 6 punkte vietoj žodžių ir skaičių „šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1,
2, 3 punktuose nurodyta perkančioji organizacija“ įrašyti žodžius „šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies
1, 2 ar 3 punktuose nurodytai perkančiajai organizacijai nustatytus reikalavimus atitinkantis
transliuotojas“, papildyti punktą nauju antru sakiniu ir šį punktą išdėstyti taip:
„6) radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų
programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimams, kai juos atlieka šio
įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punktuose nurodytai perkančiajai organizacijai nustatytus
reikalavimus atitinkantis transliuotojas. Šiame įstatyme vartojama sąvoka „transliuotojas“
suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme. Šių
pirkimų tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;“.
2. Pakeisti 10 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1) kurie reikalingi kitai, negu nustatyta šio įstatymo 70 straipsnio 2 dalyje, veiklai vykdyti ar
kai nurodyta veikla vykdoma trečiojoje šalyje ir tam fiziškai nenaudojami Europos Bendrijos tinklai
ar geografinė erdvė. Ši nuostata netaikoma vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų
srityje veikiančioms perkančiosioms organizacijoms, kurios atitinka šio įstatymo 4 straipsnio 1
dalies 1, 2 ar 3 punktų reikalavimus;“.
7 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 11 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„11 straipsnis. Tarptautinio pirkimo vertės ribos
1. Tarptautinio pirkimo vertės ribos yra 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos
Direktyvoje 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto
paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo ir Direktyvoje 2004/18/EB dėl viešojo
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo nustatytos, Europos
Komisijos tikslinamos ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamos viešojo pirkimo
vertės ribos. Tarptautinio pirkimo vertės ribos nurodytos be pridėtinės vertės mokesčio.
Tarptautinio pirkimo vertės ribomis perkančioji organizacija vadovaujasi atlikdama prekių,
paslaugų ar darbų pirkimus.

2. Tarptautinio pirkimo vertės ribas ir informaciją apie patikslintas tarptautinio pirkimo vertės
ribas Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir
Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.“
8 straipsnis. 12 straipsnio 1, 2 ir 5 dalių pakeitimas
1. 12 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius „šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytą“ ir šią
dalį išdėstyti taip:
„1. Pirkimų, išskyrus nurodytus šio straipsnio 2 ir 9 dalyse, kurių vertė ne mažesnė už
tarptautinio pirkimo vertės ribą, ypatumai yra nustatyti šio įstatymo II skyriuje.“
2. 12 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius „šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytą“, dalį
papildyti nauju sakiniu ir šią dalį išdėstyti taip:
„2. Vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje veikiančių perkančiųjų
organizacijų pirkimai, kurių vertė ne mažesnė už tarptautinio pirkimo vertės ribą, atliekami
vadovaujantis šio įstatymo III skyriaus nuostatomis, taip pat šio įstatymo I ir II skyrių nuostatomis,
kiek jos neprieštarauja III skyriaus nuostatoms. Jei atliekamas pirkimas apima kelias šio įstatymo 70
straipsnio 2 dalyje nurodytas veiklos rūšis, vadovaujamasi šio įstatymo reikalavimais, nustatytais tai
veiklos rūšiai, kurios pirkimo objekto panaudojimo sritis yra pagrindinė.“
3. 12 straipsnio 5 dalį papildyti nauju sakiniu ir ją išdėstyti taip:
„5. Jei pirkimas gali būti reglamentuotas ir šio įstatymo II ir III skyriaus nuostatomis, o
pirkimo objektas negali būti suskaidytas, toks pirkimas reglamentuojamas šio įstatymo II arba III
skyriaus nuostatomis, atsižvelgiant į tai, kuri pirkimo objekto panaudojimo sritis yra pagrindinė. Šio
reikalavimo perkančioji organizacija privalo laikytis neatsižvelgdama į tai, ar sudaroma viena, ar
kelios pirkimo sutartys. Tačiau pasirinkimo sudaryti vieną ar kelias atskiras pirkimo sutartis negali
nulemti siekis išvengti šio įstatymo nustatytos pirkimų tvarkos.“
9 straipsnis. 16 straipsnio 1 dalies pakeitimas
16 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „pirkimams, atliekamiems taikant įprastą komercinę
praktiką“ įrašyti žodžius „mažos vertės pirkimams ir pirkimams, kuriuos atlieka šio įstatymo 4
straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta perkančioji organizacija šio įstatymo 85 straipsnio nustatyta
tvarka“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„1. Perkančioji organizacija pirkimui (pirkimams) organizuoti ir atlikti privalo (mažos vertės
pirkimams ir pirkimams, kuriuos atlieka šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta
perkančioji organizacija šio įstatymo 85 straipsnio nustatyta tvarka, – gali) sudaryti Viešojo pirkimo
komisiją (toliau – Komisija), nustatyti jai užduotis ir suteikti visus įgaliojimus toms užduotims
vykdyti. Jeigu perkančioji organizacija pirkimams organizuoti ir jiems atlikti įgalioja kitą
perkančiąją organizaciją, šiuos veiksmus atlieka įgaliotoji organizacija. Komisija dirba pagal ją
sudariusios organizacijos patvirtintą darbo reglamentą, yra jai atskaitinga ir vykdo tik raštiškas jos
užduotis ir įpareigojimus. Už Komisijos veiksmus atsako ją sudariusi organizacija.“
10 straipsnis. 17 straipsnio 7 dalies 3 punkto pakeitimas
17 straipsnio 7 dalies 3 punkte vietoj žodžių „nustatytų terminų pradžios“ įrašyti žodžius
„nustatyto termino“ ir šį punktą išdėstyti taip:
„3) būtų tinkamai užtikrinta, kad iki nustatyto termino niekas negalėtų peržiūrėti informacijos,
pateiktos laikantis šioje dalyje nustatytų reikalavimų;“.
11 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas ir papildymas
1. Pakeisti 18 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas
pripažintas laimėjusiu. Tiekėjas sudaryti sutarties kviečiamas raštu (išskyrus įstatymo nustatytus
atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), kartu jam pranešama, kad jo pasiūlymas pripažintas

laimėjusiu, o derybų su vienu tiekėju atveju – kad jo pasiūlymas atitinka keliamus reikalavimus, ir
nurodomas laikas, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutarties.“
2. 18 straipsnio 3 dalyje po žodžio „kaina“ įrašyti žodžius „ar derybų protokole užfiksuota
galutinė derybų kaina“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„3. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ar derybų
protokole užfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos
pirkimo sąlygos.“
3. 18 straipsnio 5 dalį pripažinti netekusia galios.
4. 18 straipsnio 6 dalyje po žodžio „sutartyje“ įrašyti žodžius „kai ji sudaroma raštu“, 6 dalies
11 punktą pripažinti netekusiu galios ir šią dalį išdėstyti taip:
„6. Pirkimo sutartyje, kai ji sudaroma raštu, turi būti nustatyta:
1) sutarties šalių teisės ir pareigos;
2) perkamos prekės, paslaugos ar darbai, jeigu įmanoma, – tikslūs jų kiekiai;
3) kaina arba kainodaros taisyklės, nustatytos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba
jos įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką;
4) atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka;
5) prievolių įvykdymo terminai;
6) prievolių įvykdymo užtikrinimas;
7) ginčų sprendimo tvarka;
8) sutarties nutraukimo tvarka;
9) sutarties galiojimas;
10) jeigu sudaroma preliminarioji sutartis, – jai būdingos nuostatos.“
5. Pakeisti 18 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:
„8. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus
tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų
tarnybos sutikimas.“
6. Pakeisti 18 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:
„9. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma tol, kol nesibaigė šio įstatymo nustatyti tiekėjų
pretenzijų pateikimo ir ieškinio pareiškimo terminai, išskyrus atvejus, kai pagrindinė pirkimo
sutartis sudaroma preliminariosios sutarties pagrindu arba taikant dinaminę pirkimo sistemą, arba
kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas, arba kai pagal perkančiosios organizacijos pasitvirtintas
taisykles pasiūlymas gali būti pateikiamas žodžiu, arba kai pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10
000 Lt.“
7. Papildyti 18 straipsnį 10 dalimi:
„10. Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punktuose nurodyta perkančioji organizacija,
tvirtindama šio įstatymo 85 straipsnyje nurodytas taisykles, jose gali nustatyti, kad pirkimo sutartis
gali būti sudaroma žodžiu, kai atliekami supaprastinti pirkimai, kurių sutarties vertė yra mažesnė
kaip 10 000 Lt, ar mažos vertės pirkimai, kai perkamos tik prekės ar paslaugos, kurių sutarties vertė
yra mažesnė kaip 10 000 Lt.“
8. Papildyti 18 straipsnį 11 dalimi:
„11. Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta perkančioji organizacija, tvirtindama
šio įstatymo 85 straipsnyje nurodytas taisykles, jose gali nustatyti, kad pirkimo sutartis gali būti
sudaroma žodžiu, kai atliekami supaprastinti pirkimai.“
12 straipsnis. 19 straipsnio 1, 4, 5 ir 9 dalių pakeitimas
1. 19 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „pirkimas atliekamas taikant įprastą komercinę
praktiką; pirkimas atliekamas“ įrašyti žodžius ir skaičius „atliekamas mažos vertės pirkimas;
pirkimą atlieka šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta perkančioji organizacija“ ir šią
dalį išdėstyti taip:

„1. Perkančioji organizacija už kiekvieną pirkimą, reglamentuojamą šio įstatymo II, III ar IV
skyriuose, įskaitant ir pirkimą, kurio metu sudaroma preliminarioji sutartis ar taikoma dinaminė
pirkimo sistema, privalo raštu pateikti pirkimo procedūrų ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai. Ši
ataskaita neteikiama, kai: pirkimas yra atliekamas pagal sudarytą preliminariąją sutartį; atliekamas
mažos vertės pirkimas; pirkimą atlieka šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta
perkančioji organizacija šio įstatymo 85 straipsnyje nustatyta tvarka. Ataskaitoje nurodoma:
1) perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas, pirkimo sutarties, preliminariosios
sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos objektas ir kaina;
2) derybų atveju – šio pirkimo būdo pasirinkimo priežastys;
3) konkurencinio dialogo atveju – šio pirkimo būdo pasirinkimo priežastys;
4) atrinktų kandidatų ir laimėjusių dalyvių pavadinimai ir jų pasirinkimo priežastys;
5) kandidatų ir dalyvių, kurių paraiškos ir pasiūlymai atmesti, pavadinimai ir paraiškų bei
pasiūlymų atmetimo priežastys;
6) pasiūlymų, kuriuose nurodytos neįprastai mažos kainos, atmetimo priežastys;
7) laimėjusio dalyvio pavadinimas, jo pasirinkimo priežastys ir, jeigu žinoma, pirkimo
sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti
trečiuosius asmenis kaip subrangovus;
8) jeigu nebuvo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis arba nebuvo sukurta
dinaminė pirkimo sistema, – to priežastys;
9) kita Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta informacija.“
2. Pakeisti 19 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punktuose nurodyta perkančioji organizacija
privalo Viešųjų pirkimų tarnybai pateikti visų per finansinius metus atliktų pirkimų, kai pagal
preliminariąsias pirkimo sutartis sudaromos pagrindinės sutartys, ir visų per finansinius metus
atliktų mažos vertės pirkimų ataskaitą, o šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta
perkančioji įmonė – visų per finansinius metus atliktų pirkimų, kai pagal preliminariąsias pirkimo
sutartis sudaromos pagrindinės sutartys, ir visų pagal šio įstatymo 85 straipsnį atliktų pirkimų
ataskaitą. Perkančioji organizacija taip pat privalo Viešųjų pirkimų tarnybai pateikti visų per
finansinius metus atliktų pirkimų pagal šio įstatymo 91 straipsnio reikalavimus ataskaitą. Ataskaitos
pateikiamos per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams finansiniams metams.“
3. Pakeisti 19 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Perkančioji organizacija kiekvienos įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties
(preliminariosios sutarties), išskyrus sudarytą atliekant mažos vertės pirkimus, sudarytą šio įstatymo
4 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytai perkančiajai organizacijai atliekant pirkimus šio įstatymo
85 straipsnyje nustatyta tvarka ar atliekant pirkimus pagal sudarytą preliminariąją sutartį, ataskaitą
ne vėliau kaip per 14 dienų, įvykdžius ar nutraukus pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį), privalo
pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai.“
4. 19 straipsnio 9 dalyje po žodžio „sutarties“ įrašyti žodžius „(preliminariosios sutarties)“,
prieš žodį „pateikiamos“ įrašyti žodžius „elektroninėmis priemonėmis“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„9. Pirkimo procedūrų ataskaita, pirkimų ataskaita, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties
(preliminariosios sutarties) ataskaita rengiamos ir elektroninėmis priemonėmis pateikiamos pagal
Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintas formas ir reikalavimus. Šių ataskaitų duomenys įtraukiami į
kompiuterinę duomenų bazę.“
13 straipsnis. 22 straipsnio 3 dalies pakeitimas ir 4 dalies pripažinimas netekusia galios
1. Pakeisti 22 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Perkančioji organizacija privalo paskelbti apie:
1) sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį, projekto konkurso rezultatus ne vėliau kaip
per 48 dienas po pirkimo sutarties sudarymo arba po projekto konkurso rezultatų patvirtinimo.

Perkančioji organizacija tokio skelbimo neprivalo skelbti tais atvejais, kai ji sudaro pirkimo sutartis
preliminariosios sutarties pagrindu;
2) sudarytą pirkimo sutartį taikant dinaminę pirkimo sistemą privalo paskelbti ne vėliau kaip
per 48 dienas po kiekvienos sutarties sudarymo arba ji gali sugrupuoti šiuos skelbimus per ketvirtį ir
juos paskelbti ne vėliau kaip per 48 dienas ketvirčiui pasibaigus;
3) neįvykusį pirkimą (pirkimo procedūra buvo nutraukta, atmestos visos paraiškos ar
pasiūlymai, paraiškų ar pasiūlymų nebuvo gauta, pirkimo sutartis nebuvo sudaryta) ne vėliau kaip
per 48 dienas po sprendimo nesudaryti pirkimo sutarties priėmimo.“
2. 22 straipsnio 4 dalį pripažinti netekusia galios.
14 straipsnis. 23 straipsnio 3, 4 ir 7 dalių pakeitimas
1. Pakeisti 23 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Visus skelbimus, skirtus spausdinti šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose leidiniuose ir
skelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, perkančioji organizacija pateikia
Viešųjų pirkimų tarnybai. Viešųjų pirkimų tarnyba šio įstatymo reikalavimus atitinkančius
skelbimus privalo per 3 darbo dienas išsiųsti spausdinti šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose
leidiniuose ir paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Skelbimo išsiuntimo iš
Viešųjų pirkimų tarnybos diena yra pirkimo išankstinio paskelbimo ar pirkimo paskelbimo data.“
2. 23 straipsnio 4 dalyje po žodžio „teikiami“ įrašyti žodžius „elektroninėmis priemonėmis“ ir
šią dalį išdėstyti taip:
„4. Skelbimai teikiami elektroninėmis priemonėmis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta
tvarka.“
3. Pakeisti 23 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:
„7. Viešųjų pirkimų tarnyba persiunčia Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biurui skelbti
perkančiųjų organizacijų skelbimus Europos Bendrijų Komisijos nustatyto formato elektroninėmis
ar kitomis priemonėmis. Skubos atveju skelbimai privalo būti siunčiami faksu arba elektroninėmis
priemonėmis.“
15 straipsnis. 24 straipsnio 2 dalies 5, 12 ir 19 punktų pakeitimas
1. 24 straipsnio 2 dalies 5 punkte po žodžio „duoti“ įrašyti žodžius „Komisijos nariams,
ekspertams“, po žodžio „organizacijos“ įrašyti žodžius „(įgaliotosios organizacijos) vadovams“ ir šį
punktą išdėstyti taip:
„5) reikalavimas pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytos
formos tiekėjo deklaraciją apie tai, kad jis nedavė ir neketina duoti Komisijos nariams, ekspertams,
perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams
(darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė jokių paslaugų ar kitokio atlygio
už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti pirkimus;“.
2. 24 straipsnio 2 dalies 12 punkto pirmame sakinyje išbraukti žodį „pirkimo“ ir šį punktą
išdėstyti taip:
„12) informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina. Į kainą
turi būti įskaityti visi mokesčiai;“.
3. 24 straipsnio 2 dalies 19 punkte vietoj žodžio „pasiūlymai“ įrašyti žodžius „pasiūlymuose
nurodytos kainos“, vietoj žodžio „vertinami“ įrašyti žodį „vertinamos“ ir šį punktą išdėstyti taip:
„19) informacija, kad pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais. Jeigu
pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos litais pagal Lietuvos
banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino
dieną;“.
16 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas ir papildymas
1. Pakeisti 27 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Perkančioji organizacija (kai pirkimo dokumentus turi ne perkančioji organizacija, o
įgaliotoji organizacija, – ši organizacija) privalo pirkimo dokumentus pateikti nedelsdama, bet ne
vėliau kaip per 6 dienas nuo tiekėjo paraiškos gavimo dienos, jei paraiška yra gauta likus
pakankamai laiko iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjo prašymu papildomi pirkimo
dokumentai (patikslinimai, paaiškinimai, pataisymai) turi būti pateikti ne vėliau kaip likus 6
dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei jų paprašyta laiku. Riboto konkurso ar
skelbiamų derybų greitesnių procedūrų taikymo atveju, kaip nustatyta šio įstatymo 46 straipsnio 6
dalyje ir 59 straipsnio 3 dalyje, papildomi pirkimo dokumentai turi būti pateikti likus ne mažiau
kaip 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei paraiška yra gauta likus pakankamai
laiko iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.“
2. 27 straipsnio 4 dalyje žodžius „o paskelbta informacija tikslinama patikslinant skelbimą“
išbraukti ir šią dalį išdėstyti taip:
„4. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo
iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus.“
3. Papildyti 27 straipsnį nauja 5 dalimi:
„5. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija privalo
atitinkamai patikslinti skelbimą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo
kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į
patikslinimus.“
4. Buvusias 27 straipsnio 5–8 dalis laikyti atitinkamai 6–9 dalimis.
17 straipsnis. 28 straipsnio 1, 5, 6 ir 9 dalių pakeitimas
1. 28 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „nurodydama“ įrašyti žodį „nurodyti“, žodžius „ir
neantspauduotame“ išbraukti ir šią dalį išdėstyti taip:
„1. Perkančioji organizacija privalo pirkimo dokumentuose nustatyti paraiškų ir pasiūlymų
pateikimo terminus, nurodyti datą, valandą ir minutę. Jeigu pasiūlymas gaunamas pavėluotai,
neatplėštas vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui. Vokas su pasiūlymu grąžinamas
ir tuo atveju, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke, kaip nurodyta šio straipsnio 5
dalyje.“
2. Pakeisti 28 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Perkančioj i organizacija pirkimo dokumentuose privalo nurodyti, kad paraiška ir
pasiūlymas turi būti pateikiami raštu ir pasirašyti tiekėjo ar jo įgalioto asmens. Pasiūlymas taip pat
turi būti pateikiamas užklijuotame voke. Jeigu perkančioji organizacija numato pasiūlymus vertinti
pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, tai pirkimo dokumentuose privalo
nurodyti, kad tiekėjai pasiūlymo kainą pateiktų viename užklijuotame voke, o likusias pasiūlymo
dalis (techninius pasiūlymo duomenis ir kitą informaciją bei dokumentus) – kitame užklijuotame
voke. Šie abu vokai turi būti įdėti į bendrą voką, jis taip pat užklijuojamas. Pasiūlymo (su priedais)
lapai turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto
asmens parašu, nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų
skaičius. Kartu su kitais pasiūlymo lapais įsiuvama ir sunumeruojama pasiūlymo galiojimo
užtikrinimą patvirtinančio dokumento kopija. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis
dokumentas neįsiuvamas ir nenumeruojamas, o įdedamas į bendrą voką. Tuo atveju, kai pasiūlymas
yra didelės apimties ir susideda iš kelių dalių, šis reikalavimas taikomas kiekvienai pasiūlymo
daliai. Reikalavimas pasiūlymą ar jo dalis pateikti vokuose ir reikalavimas pasiūlymą susiūti
netaikomas, jeigu perkančioji organizacija priima elektroninėmis priemonėmis pateiktus
pasiūlymus.“
3. 28 straipsnio 6 dalyje žodžius „ir konkurencinio dialogo“, ir „ir antspauduotame“ išbraukti
ir šią dalį išdėstyti taip:

„6. Šio straipsnio 5 dalies reikalavimas pateikti pasiūlymą dviejuose vokuose netaikomas
pirkimą atliekant derybų būdu. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turi nurodyti, kad
pasiūlymai būtų pateikti užklijuotame voke.“
4. Pakeisti 28 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:
„9. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą, o jeigu pirkimas suskirstytas į atskiras dalis,
kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, tiekėjas gali pateikti perkančiajai
organizacijai po vieną pasiūlymą vienai, kelioms ar visoms pirkimo dalims, kaip nurodo perkančioji
organizacija, išskyrus atvejus, kai pirkimo dokumentuose leidžiama pateikti alternatyvius
pasiūlymus.“
18 straipsnis. 30 straipsnio 3 dalies pakeitimas
Pakeisti 30 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą arba prieš pateikdamas pirkimo
sutarties įvykdymo užtikrinimą, tiekėjas gali prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji
sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą arba pirkimo sutarties įvykdymo
užtikrinimą. Tokiu atveju perkančioji organizacija privalo duoti tiekėjui atsakymą ne vėliau kaip per
3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas iš perkančiosios organizacijos
neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą arba pirkimo sutarties įvykdymo
užtikrinimą, gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą ar pirkimo sutarties įvykdymą
užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai organizacijai
arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.“
19 straipsnis. 31 straipsnio 2, 6, 7, 8 ir 10 dalių pakeitimas
1. 31 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „ir konkurencinio dialogo atvejus“ įrašyti žodį „atvejį“,
vietoj žodžio „nurodydama“ įrašyti žodį „nurodyti“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„2. Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio
pasiūlymo vertinimo kriterijų, vokai su pasiūlymais (išskyrus derybų atvejį) turi būti atplėšiami
dviejuose Komisijos posėdžiuose. Pirmame posėdyje atplėšiami tik tie vokai, kuriuose yra pateikti
techniniai pasiūlymo duomenys ir kita informacija bei dokumentai, antrame posėdyje – vokai,
kuriuose nurodytos kainos. Antras posėdis gali įvykti tik tada, kai perkančioji organizacija
patikrina, ar pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys ir tiekėjų kvalifikacija atitinka pirkimo
dokumentuose keliamus reikalavimus, ir pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus
įvertina pasiūlymų techninius duomenis, o šio įstatymo nustatytais atvejais – ir tiekėjų kvalifikaciją.
Apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus perkančioji organizacija privalo raštu pranešti visiems
tiekėjams, kartu nurodyti antro vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio laiką ir vietą. Jeigu
perkančioji organizacija, patikrinusi ir įvertinusi pirmame voke tiekėjo pateiktus duomenis, atmeta
jo pasiūlymą, neatplėštas vokas su pasiūlyta kaina saugomas kartu su kitais tiekėjo pateiktais
dokumentais šio įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka.“
2. 31 straipsnio 6 dalyje po žodžių „(jei jo reikalaujama)“ įrašyti žodžius „ar pateiktas
pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo
įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą
sudarančių lapų skaičius“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„6. Vokų su pasiūlymais, kuriuose yra techniniai pasiūlymo duomenys, atplėšimo procedūroje
dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas,
pagrindinės techninės pasiūlymo charakteristikos ir pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo
galiojimo užtikrinimas (jei jo reikalaujama), ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir
paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas
įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Jeigu pageidauja
nors vienas vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo atstovas, turi
būti paskelbtos visos pasiūlymų charakteristikos, į kurias bus atsižvelgta vertinant pasiūlymus.“

3. 31 straipsnio 7 dalyje vietoj žodžio „sutarties“ įrašyti žodžius „pasiūlyme nurodyta kaina“
ir šią dalį išdėstyti taip:
„7. Vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodytos kainos, atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems
tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme
nurodyta kaina. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos,
nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.“
4. 31 straipsnio 8 dalį papildyti žodžiais „ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas
ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas
įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius“, nauju sakiniu ir
šią dalį išdėstyti taip:
„8. Tais atvejais, kai pasiūlymas vertinamas pagal mažiausios kainos kriterijų, vokų su
pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas
pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar yra pateiktas
pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jei jo reikalaujama), ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas,
sunumeruotas ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar
nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Tuo
atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais,
teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.“
5. 31 straipsnio 10 dalyje vietoj žodžio „gali“ įrašyti žodį „turi“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„10. Vokų su pasiūlymais atplėšimo metu Komisija turi leisti posėdyje dalyvaujantiems
suinteresuotiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams viešai ištaisyti Komisijos pastebėtus jų
pasiūlymo susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu.“
20 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 33 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„33 straipsnis. Sąlygos, draudžiančios ir ribojančios tiekėjų dalyvavimą pirkime
1. Perkančioji organizacija atmeta paraiškas ir pasiūlymus, jei tiekėjas (fizinis asmuo) arba
tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar buhalteris turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba dėl
tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis
teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą
jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar
tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių
nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos
ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu
būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių tiekėjų yra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos
derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus
nusikaltimus.
2. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti, kad paraiška ar pasiūlymas
atmetami, jeigu tiekėjas:
1) yra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir
kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o
kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo
veiklą arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus yra tokia pati ar panaši;
2) jam iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, siekiama
priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam vykdomos analogiškos
procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;
3) fizinis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba juridinis asmuo, dėl kurio per
pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas

nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei,
ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus
šio straipsnio 1 dalyje išvardytas veikas;
4) yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet
kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“
suprantama kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų
pažeidimas, už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui
(juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, ir nuo
šios sankcijos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai;
5) nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal
šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus;
6) nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis
registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus;
7) apie nustatytų reikalavimų atitikimą yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkančioji
organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
3. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose reikalaudama, kad tiekėjas įrodytų, jog šio
straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 1, 2, 3, 5 ir 6 punktuose nustatytų aplinkybių nėra, kaip pakankamą
įrodymą priima teismo, valstybės įmonės Registrų centro ar kitos kompetentingos institucijos
dokumentą. Tiekėjas nurodytoms aplinkybėms įrodyti gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
4. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo tinkamumo, ji turi teisę kreiptis į
kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją. Jei reikalinga informacija yra
susijusi su tiekėju iš kitos valstybės narės nei perkančioji organizacija, ji gali kreiptis į atitinkamas
tos valstybės narės kompetentingas institucijas.
5. Jeigu tiekėjas negali pateikti šio straipsnio 3 dalyje nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje
šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų šio
straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 1, 2 ar 3 punktuose keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos
deklaracija arba šalyse, kuriose ji netaikoma, oficialia tiekėjo deklaracija, kurią jis yra pateikęs
kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar
prekybos organizacijai jo kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios jis atvyko, o šio straipsnio 2 dalies 1
punkte nurodytais atvejais, kai tiekėjas su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį, sustabdęs ar
apribojęs veiklą, ir šio straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytu atveju – ir laisvos formos tiekėjo
deklaracija.
6. Viešųjų pirkimų tarnyba privalo sudaryti Lietuvos Respublikos įmonių ir institucijų,
kompetentingų išduoti šio straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus, sąrašą ir pateikti Europos
Bendrijų Komisijai. Viešųjų pirkimų tarnyba taip pat atsakinga už šio sąrašo naujų duomenų
pateikimą Europos Bendrijų Komisijai.“
21 straipsnis. 38 straipsnio 5 ir 6 dalių pakeitimas
1. 38 straipsnio 5 dalyje po žodžio „įmokas“ įrašyti žodžius „ir kitus jo kvalifikaciją
įrodančius dokumentus, kurie nebuvo pateikti įrašant tiekėją į šiuos sąrašus“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„5. Perkančioji organizacija iš oficialiame sąraše įregistruoto tiekėjo gali papildomai
pareikalauti pateikti pažymas apie socialinio draudimo ar mokesčių įmokas ir kitus jo kvalifikaciją
įrodančius dokumentus, kurie nebuvo pateikti įrašant tiekėją į šiuos sąrašus.“
2. 38 straipsnio 6 dalyje vietoj žodžių „neprivalo reikalauti“ įrašyti žodį „nereikalauja“, po
žodžio „pripažįsta“ įrašyti žodžius „kompetentingos institucijos išduotą pažymą, taip pat“, po
žodžio „pateikti“ įrašyti žodį „ir“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„6. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai, norintys dalyvauti pirkimo
procedūrose, būtų registruoti oficialiuose sąrašuose. Perkančioji organizacija pripažįsta

kompetentingos institucijos išduotą pažymą, taip pat kitų valstybių narių kompetentingų institucijų
išduotas lygiavertes pažymas ir be pagrindo negali jomis abejoti. Tiekėjas taip pat gali pateikti ir
kitus dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus
reikalavimus.“
22 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 39 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„39 straipsnis. Pasiūlymų vertinimas ir palyginimas
1. Perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji
negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar
galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų
pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis
pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi
pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą
terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo
posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis
neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Jei dalyvis
per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina
pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų
reikalavimų. Atliekant pirkimą derybų būdu, galima derėtis dėl kainos ir kitų pasiūlymo sąlygų,
tačiau negalima keisti galutinio derybų rezultato, užfiksuoto derybų protokoluose.
2. Perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu:
1) paraišką arba pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų
minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino
pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;
2) pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;
3) visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės,
perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
4) kitais šio įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje ir 40 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais.
3. Jeigu perkančioji organizacija turi atmesti visus pasiūlymus, ji privalo gauti Viešųjų
pirkimų tarnybos sutikimą.
4. Perkančioji organizacija pasiūlymus vertina remdamasi šiais kriterijais:
1) ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, kai pirkimo sutartį sudaro su dalyviu, pateikusiu
perkančiajai organizacijai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus,
susijusius su pirkimo objektu, – paprastai kokybės, kainos, techninių privalumų, estetinių ir
funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, veiksmingumo,
garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo
laiko, arba
2) mažiausios kainos.
5. Šio straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytu atveju perkančioji organizacija nurodo pirkimo
dokumentuose kiekvienam ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui nustatyti pasirinkto kriterijaus
lyginamąjį svorį. Kriterijų lyginamasis svoris gali būti išreikštas konkrečiu dydžiu arba nustatant
intervalą, į kurį patenka kiekviena kriterijui priskiriama reikšmė. Tais atvejais, kai dėl pirkimo
objekto ypatybių neįmanoma nustatyti kriterijų lyginamojo svorio, perkančioji organizacija turi
nurodyti pirkimo dokumentuose taikomų kriterijų svarbos eiliškumą mažėjančia tvarka.
6. Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio
pasiūlymo vertinimo kriterijų, ji privalo iš pradžių patikrinti ir įvertinti tik pasiūlymų techninius
duomenis ir po to, dalyviams pranešusi apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus, atsižvelgdama į
pasiūlymo kainą, atlikti bendrą pasiūlymo įvertinimą.
7. Perkančioji organizacija, norėdama priimti sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, turi:

1) pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką įvertinti pateiktus
dalyvių pasiūlymus ir nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti
kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas). Preliminari pasiūlymų
eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo arba kainų didėjimo tvarka. Tais atvejais, kai
taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus ir kelių tiekėjų pasiūlymų
ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant preliminarią pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę
įrašomas tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymais įregistruotas anksčiausiai. Tais atvejais, kai
pasiūlymų vertinimo kriterijus yra pasiūlyta mažiausia kaina ir keli pasiūlymai pateikiami
vienodomis kainomis, sudarant preliminarią pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas,
kurio vokas su pasiūlymais įregistruotas anksčiausiai;
2) nedelsdama pranešti kiekvienam pasiūlymą pateikusiam dalyviui apie preliminarią
pasiūlymų eilę, o dalyviui, kurio pasiūlymas neįrašytas į šią eilę, – ir jo pasiūlymo atmetimo
priežastis, įskaitant pasiūlymo atmetimą dėl nelygiavertiškumo ar neatitikimo perkančiosios
organizacijos nustatytų norimo rezultato apibūdinimo ir funkcinių reikalavimų, kaip nurodyta šio
įstatymo 25 straipsnyje;
3) patvirtinti pasiūlymų eilę ir priimti sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo tik tada, kai šio
įstatymo nustatyta tvarka išnagrinėtos pasiūlymus pateikusių dalyvių pretenzijos ir ieškiniai (jeigu
tokių buvo gauta), bet ne anksčiau kaip po 10 dienų nuo pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę
išsiuntimo dalyviams dienos.
8. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi šio straipsnio 4 dalyje nurodytais pasiūlymų
vertinimo kriterijais ir atsižvelgdama į šio įstatymo 26, 40 straipsnių reikalavimus, laimėjusiu
pripažįsta pasiūlymą iš tų pasiūlymų, kurie nebuvo atmesti pagal šio įstatymo 32–39 straipsnių
reikalavimus. Tuo atveju, kai derybose dalyvauja tik vienas tiekėjas, jo pasiūlymas laikomas
laimėjusiu, jeigu tiekėjas atitinka perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus,
o jo pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.“
23 straipsnis. 41 straipsnio 5 dalies pakeitimas
41 straipsnio 5 dalyje išbraukti žodį „konkurso“, vietoj žodžio „jos“ įrašyti žodžius
„perkančiosios organizacijos“, vietoj žodžių „pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turintys teisę
susipažinti su šia informacija“ įrašyti žodžius „turinčios tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos finansinę
paramą administruojantys viešieji juridiniai asmenys“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„5. Susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir
palyginimu, gali tiktai Komisijos nariai ir perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai, Viešųjų
pirkimų tarnybos atstovai, perkančiosios organizacijos vadovas, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir
institucijos, turinčios tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos finansinę paramą administruojantys
viešieji juridiniai asmenys.“
24 straipsnis. 51 straipsnio 5 dalies pakeitimas
Pakeisti 51 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Perkančioji organizacija, baigusi dialogą, apie tai praneša dalyvavusiems tiekėjams ir
prašo pateikti galutinius pasiūlymus tų tiekėjų, kurių sprendiniai atitiko perkančiosios organizacijos
poreikius. Tiekėjams, kurie nekviečiami pateikti pasiūlymo, pranešama, kokie sprendiniai
pasirinkti, nurodomos esminės jų pasirinkimo priežastys. Galutiniai pasiūlymai rengiami dialogo
metu pateiktų ir patikslintų sprendinių pagrindu. Šie pasiūlymai turi apimti visus būtinus ir pirkimui
atlikti reikalingus elementus. Perkančioji organizacija dalyvių gali prašyti galutinius pasiūlymus
paaiškinti, patikslinti ir smulkiai apibūdinti, tačiau toks paaiškinimas, patikslinimas, smulkus
apibūdinimas arba papildoma informacija negali pakeisti pasiūlymo esmės arba dalyvavimo dialoge
reikalavimų, iškreipti ar apriboti konkurencijos ir diskriminuoti tiekėjų.“

25 straipsnis. 57 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimas
57 straipsnio 1 dalies 1 punkte vietoj žodžio „kandidatus“ įrašyti žodį „tiekėjus“ ir šį punktą
išdėstyti taip:
„1) šio įstatymo 22 ir 23 straipsniuose nustatyta tvarka kviečia tiekėjus pateikti paraiškas
dalyvauti skelbiamose derybose;“.
26 straipsnis. 58 straipsnio 2 dalies pakeitimas
Pakeisti 58 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Perkančioji organizacija atskirai derasi su kiekvienu dalyviu, atitinkančiu perkančiosios
organizacijos nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir nustato geriausią pasiūlymą pagal šio
įstatymo 39 straipsnio nuostatas.“
27 straipsnis. 70 straipsnio 3 dalies 2 punkto pakeitimas
70 straipsnio 3 dalies 2 punkte po žodžio „vidutinio“ išbraukti žodį „elektros“ ir šį punktą
išdėstyti taip:
„2) elektros energija, jeigu jos gamybą lemia kita veikla, negu nurodyta šio straipsnio 2
dalyje, o tiekimo į viešąjį tinklą kiekiai priklauso nuo sunaudojimo savo tikslams kiekio ir neviršija
30 procentų įmonės vidutinio energijos gamybos kiekio per paskutinius 3 metus, įskaitant ir
einamuosius metus;“.
28 straipsnis. 72 straipsnio 4 dalies pakeitimas
Pakeisti 72 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. Projekto konkursas gali būti vykdomas, kai yra šio įstatymo 67 straipsnyje nustatytos
sąlygos.“
29 straipsnis. 75 straipsnio 6, 7 ir 9 dalių pakeitimas
1. 75 straipsnio 6 dalyje prieš žodį „derybų“ įrašyti žodį „skelbiamų“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„6. Kai pranešimai yra parengiami ir perduodami elektroninėmis priemonėmis, laikantis šio
įstatymo nustatytų reikalavimų, paraiškų priėmimo terminai riboto konkurso ir skelbiamų derybų
atveju ir pasiūlymų priėmimo terminai atviro konkurso atveju gali būti sutrumpinti 7 dienomis.“
2. Pakeisti 75 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:
„7. Kai perkančioji organizacija nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo dienos suteikia
galimybę elektroniniu būdu nevaržomai ir tiesiogiai susipažinti su visais pirkimo dokumentais ir bet
kuriais papildomais dokumentais, pasiūlymų pateikimo terminai atviro, riboto konkursų ir
skelbiamų derybų atvejais gali būti sutrumpinti dar 5 dienomis, išskyrus atvejus, kai atliekant
pirkimą riboto konkurso ar skelbiamų derybų būdu pasiūlymų pateikimo terminas nustatomas
perkančiosios organizacijos ir atrinktų kandidatų susitarimu. Skelbime turi būti nurodytas interneto
adresas, kuriuo galima susipažinti su šiais dokumentais.“
3. 75 straipsnio 9 dalyje prieš žodį „derybų“ įrašyti žodį „skelbiamų“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„9. Atliekant pirkimą riboto konkurso ar skelbiamų derybų būdu, dėl visų šio straipsnio 4, 6 ir
7 dalyse nurodytų sutrumpintų terminų paraiškų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 15
dienų nuo skelbimo ar kvietimo išsiuntimo dienos, o pasiūlymų pateikimo terminas, išskyrus
terminus, nustatytus perkančiosios organizacijos ir atrinktų tiekėjų abipusiu susitarimu, jokiu būdu
negali būti trumpesnis kaip 10 dienų nuo kvietimo pateikti pasiūlymus išsiuntimo dienos.“
30 straipsnis. 79 straipsnio 1 dalies pakeitimas
79 straipsnio 1 dalyje po skaičiaus „3“ įrašyti skaičių „4“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„1. Perkančioji organizacija informuoja kandidatus ir dalyvius apie pirkimo procedūrų
rezultatus vadovaudamasi šio įstatymo 41 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse nustatytais reikalavimais.“

31 straipsnis. 81 straipsnio papildymas ir pakeitimas
1. 81 straipsnį papildyti nauja 3 dalimi:
„3. Kai perkančioji organizacija yra sudariusi preliminariąją sutartį ne pagal šio straipsnio 1
dalies reikalavimus, ji negali šios sutarties pagrindu sudaryti pirkimo sutarties neskelbiamų derybų
būdu, vadovaudamasi šio įstatymo 73 straipsnio 1 dalies 5 punkto nustatyta sąlyga.“
2. Buvusią 81 straipsnio 3 dalį laikyti 4 dalimi.
32 straipsnis. Įstatymo IV skyriaus pakeitimas
Pakeisti Įstatymo IV skyrių ir jį išdėstyti taip:
„IV SKYRIUS
SUPAPRASTINTI PIRKIMAI
84 straipsnis. Supaprastintų pirkimų taikymo sritis
Šiame skyriuje reglamentuojami pirkimai (toliau – supaprastinti pirkimai):
1) kurių vertė yra mažesnė už nustatytas tarptautinio pirkimo vertės ribas;
2) šio įstatymo 2 priedėlyje nurodytų B paslaugų pirkimai neatsižvelgiant į pirkimo vertę;
3) šio įstatymo 9 straipsnio 14 dalyje nurodyti pirkimai.
85 straipsnis. Supaprastintų pirkimų atlikimo tvarka
1. Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punktuose nurodyta perkančioji organizacija,
atlikdama supaprastintus pirkimus, privalo vadovautis šio įstatymo I skyriaus (atlikdama mažos
vertės pirkimus neprivalo vadovautis šio įstatymo 17 straipsnio 1, 2, 5, 7 dalių, 18 straipsnio 1, 2, 3,
4, 6 dalių reikalavimais), IV ir V skyrių reikalavimais.
2. Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta perkančioji organizacija, atlikdama
supaprastintus pirkimus, privalo vadovautis šio įstatymo I skyriaus (neprivalo vadovautis šio
įstatymo 17 straipsnio 1, 2, 5, 7 dalių, 18 straipsnio 1, 2, 3, 4, 6 dalių reikalavimais), 86, 87, 88, 89,
90, 91 straipsnių ir V skyriaus reikalavimais.
3. Perkančioji organizacija supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles,
kurias ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų patvirtinimo paskelbia šio įstatymo 86 straipsnio
nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir, esant galimybei, savo
tinklalapyje, taip pat sudaro kitas galimybes tiekėjams susipažinti su šiomis taisyklėmis.
4. Supaprastintus pirkimus (išskyrus mažos vertės pirkimus, kuriuos atlieka šio straipsnio 1
dalyje nurodyta perkančioji organizacija, ir pirkimus, kuriuos atlieka šio straipsnio 2 dalyje
nurodyta perkančioji organizacija) atlieka Komisija. Mažos vertės pirkimus, kuriuos atlieka šio
straipsnio 1 dalyje nurodyta perkančioji organizacija, ir pirkimus, kuriuos atlieka šio straipsnio 2
dalyje nurodyta perkančioji organizacija, gali atlikti perkančiosios organizacijos vadovo paskirti
valstybės tarnautojai, darbuotojai, kurie turi būti nepriekaištingos reputacijos, pasirašę nešališkumo
deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą, arba Komisija, kaip nustato perkančioji organizacija
pasitvirtintose taisyklėse.
5. Perkančioji organizacija turi turėti dokumentus, pagrindžiančius jos priimtų sprendimų
atitiktį šio įstatymo reikalavimams.
86 straipsnis. Supaprastintų pirkimų paskelbimas
1. Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punktuose nurodyta perkančioji organizacija
skelbimą apie supaprastintą pirkimą ir šio įstatymo 92 straipsnio 2 dalyje nurodytą informacinį
pranešimą, kuriuos pagal šį įstatymą ir (ar) pasitvirtintas taisykles numatyta paskelbti viešai, o šio
įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta perkančioji organizacija skelbimą apie
supaprastintą pirkimą, kurį pagal pasitvirtintas taisykles numatyta paskelbti viešai, skelbia

„Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje. Apie mažos vertės pirkimą, kurį šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punktuose
nurodyta perkančioji organizacija pagal pasitvirtintas taisykles numato skelbti viešai, skelbiama
Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Skelbimai ir informaciniai pranešimai gali būti
papildomai skelbiami perkančiosios organizacijos tinklalapyje, kitur internete, leidiniuose ar
kitomis priemonėmis. Skelbimo ar informacinio pranešimo paskelbimo diena yra skelbimo
paskelbimo data „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, mažos vertės pirkimų atveju
– Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
2. „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje skelbiamus skelbimus perkančiosios organizacijos privalo pateikti Viešųjų
pirkimų tarnybai, o ši per 3 darbo dienas išsiunčia skelbimus spausdinti „Valstybės žinių“ priede
„Informaciniai pranešimai“ ir paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
Skelbimas perkančiosios organizacijos tinklalapyje, kitur internete, leidinyje ar kitomis
priemonėmis negali būti paskelbtas anksčiau negu „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai
pranešimai“, mažos vertės pirkimų atveju – Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. To
paties skelbimo turinys visur turi būti tapatus.
3. Perkančioji organizacija, sudariusi pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį dėl šio įstatymo
2 priedėlio B paslaugų sąraše nurodytų paslaugų, kai pirkimo vertė yra ne mažesnė, negu yra
nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, ne vėliau kaip per 48 dienas po pirkimo sutarties ar
preliminariosios sutarties sudarymo privalo pateikti skelbimą apie sudarytą sutartį Viešųjų pirkimų
tarnybai jos nustatyta tvarka. Skelbime turi būti nurodyta, ar perkančioji organizacija sutinka, kad
šis skelbimas būtų paskelbtas.
4. Supaprastintų pirkimų skelbimų ir šio įstatymo 92 straipsnio 2 dalyje nurodyto
informacinio pranešimo reikalavimus nustato Viešųjų pirkimų tarnyba.
87 straipsnis. Supaprastintų pirkimų tiekėjų kvalifikacija
1. Parinkdama tiekėją, perkančioji organizacija, vadovaudamasi šio įstatymo 32–38
straipsniuose nustatytais reikalavimais, įsitikina, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį.
2. Perkančioji organizacija šio įstatymo 85 straipsnyje nurodytose taisyklėse gali nustatyti
atvejus, kuriais tiekėjų kvalifikacija netikrinama pagal šio straipsnio 1 dalyje nustatytus
reikalavimus.
88 straipsnis. Supaprastintų pirkimų techninė specifikacija
Perkančioji organizacija, atlikdama supaprastintus pirkimus (išskyrus mažos vertės pirkimus),
techninę specifikaciją rengia vadovaudamasi šio įstatymo 25 straipsnyje nustatytais reikalavimais.
Perkančioji organizacija, atlikdama mažos vertės pirkimus, gali nesivadovauti šio įstatymo 25
straipsnyje nustatytais reikalavimais, tačiau bet kuriuo atveju ji turi užtikrinti šio įstatymo 3
straipsnyje nurodytų principų laikymąsi.
89 straipsnis. Supaprastinto pirkimo pasiūlymų pateikimo terminai
Perkančioji organizacija, skelbdama apie supaprastintą pirkimą, privalo nustatyti pakankamą
pasiūlymų pateikimo terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo apie
pirkimą paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos.
90 straipsnis. Pasiūlymų vertinimas
Prekės, paslaugos ar darbai perkami iš to tiekėjo, kuris pateikė ekonomiškai naudingiausią
pasiūlymą arba pasiūlė mažiausią kainą. Perkant teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos,
duomenų apdorojimo, meniniu ar kultūriniu požiūriu sudėtingas ar panašaus pobūdžio paslaugas,
pateikti pasiūlymai gali būti vertinami pagal perkančiosios organizacijos nustatytus kriterijus, kurie

nebūtinai turi remtis mažiausia kaina ar ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo
kriterijumi.
91 straipsnis. Supaprastinti pirkimai iš socialinių įmonių, įmonių, kuriose dirba daugiau
kaip 50 procentų nuteistųjų ar neįgaliųjų, ir įmonių, kurių dalyviai yra
sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba
ne mažiau kaip 50 procentų pacientų
1. Perkančioji organizacija, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes,
konsulines įstaigas užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų,
atlikdama supaprastintus pirkimus valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšomis, ne mažiau kaip 10
procentų visų biudžeto asignavimų, numatytų biudžeto programų sąmatoje prekėms ir paslaugoms
pirkti bei materialiajam turtui įsigyti, privalo skirti pirkimams iš socialinių įmonių, įmonių, kuriose
dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės
atėmimo iki gyvos galvos bausmes, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų neįgaliųjų, ir
įmonių, kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne
mažiau kaip 50 procentų pacientų, jų pagamintoms prekėms, teikiamoms paslaugoms ar
atliekamiems darbams pirkti, išskyrus atvejus, kai perkančiajai organizacijai reikiamų prekių šios
įstaigos ir įmonės negamina, paslaugų neteikia ar darbų neatlieka arba gaminamų prekių, teikiamų
paslaugų ar atliekamų darbų sąrašų nepaskelbė šio įstatymo nustatyta tvarka.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos tiekėjo įstaigos ir įmonės:
1) gaminamų prekių, teikiamų paslaugų ar atliekamų darbų sąrašus nuolat skelbia Centrinėje
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
2) pirkimo sutarčiai įvykdyti kaip subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus gali pasitelkti tik
tokį pat statusą turinčias įmones ir įstaigas.
3. Šio straipsnio reikalavimas pirkti prekes, paslaugas ar darbus iš socialinių įmonių, įmonių,
kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų neįgaliųjų, netaikomas, kai šios įmonės prekes tiekia,
paslaugas teikia ar darbus atlieka vykdydamos veiklą, kuri įtraukta į neremtinų veiklos rūšių sąrašą.
Socialinių įmonių ir įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų neįgaliųjų, neremtinų veiklos
rūšių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.
4. Viešųjų pirkimų tarnyba perkančiųjų organizacijų pateiktų ataskaitų pagrindu parengia šio
straipsnio 1 dalyje nurodytų pirkimų ataskaitą ir ją pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
92 straipsnis. Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punktuose nurodytos
perkančiosios organizacijos atliekamų supaprastintų pirkimų ypatumai
1. Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punktuose nurodyta perkančioji organizacija šio
įstatymo 86 straipsnyje nustatyta tvarka privalo paskelbti apie kiekvieną supaprastintą pirkimą,
išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus.
2. Perkančioji organizacija apie supaprastintą pirkimą gali neskelbti, jeigu yra bent viena iš
šio straipsnio 3, 4, 5, 6, 7 dalyse nurodytų sąlygų. Tokiu atveju (išskyrus šio straipsnio 3 dalies 3, 4,
5, 7 punktuose, 4 dalies 2, 3 punktuose, 5 dalies 3 punkte, 6 dalies 2, 3, 4, 5 punktuose, 7 dalies 2
punkte nurodytus pirkimus) perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą pirkti prekių, paslaugų ar
darbų neskelbdama apie pirkimą, apie tai privalo paskelbti informacinį pranešimą šio įstatymo 86
straipsnio nustatyta tvarka, o pirkimo sutartį sudaryti ne ankščiau kaip po 5 darbo dienų nuo
informacinio pranešimo paskelbimo dienos.
3. Neskelbiant apie pirkimą gali būti perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kai:
1) pirkimas, apie kurį buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų;
2) atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo
dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos
kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus

pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos
reikalavimus;
3) dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti
reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali
priklausyti nuo perkančiosios organizacijos;
4) atliekami mažos vertės pirkimai perkančiosios organizacijos nustatytais atvejais;
5) perkama iš socialinių įmonių, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų,
atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes,
įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų neįgaliųjų, ir įmonių, kurių dalyviai yra sveikatos
priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų,
perkamos jų pagamintos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai;
6) dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali
patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos;
7) atskiroms pirkimo dalims, kai perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai yra
suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, jei bendra
tokių pirkimo dalių vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra ne didesnė kaip 10 procentų bendros
visų pirkimo dalių vertės perkant panašias prekes ir paslaugas ir 1,5 procento – perkant darbus.
4. Neskelbiant apie pirkimą gali būti perkamos prekės ir paslaugos:
1) kai perkančioji organizacija pagal ankstesnę sutartį iš tam tikro tiekėjo pirko prekių arba
paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau
turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš
esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio
nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes perkančiajai organizacijai įsigijus
skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis
prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių. Jeigu papildomai perkamų prekių ar paslaugų
kaina viršija 30 procentų ankstesnės pirkimų kainos, turi būti atliekama ekspertizė dėl papildomai
perkamų prekių ar paslaugų techninių charakteristikų suderinamumo;
2) prekių ir paslaugų, skirtų Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms
įstaigoms užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybėms prie tarptautinių organizacijų, kariniams
atstovams ir specialiesiems atašė, pirkimams užsienyje;
3) prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas.
5. Neskelbiant apie pirkimą taip pat gali būti perkamos prekės, kai:
1) perkamos prekės gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studijų ar techninio
tobulinimo tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengti mokslo ar tobulinimo išlaidų;
2) prekių biržoje perkamos kotiruojamos prekės;
3) perkami muziejų eksponatai, archyvų ir bibliotekų dokumentai, prenumeruojami laikraščiai
ir žurnalai;
4) ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų ar
restruktūrizuojamų ūkio subjektų;
5) prekės perkamos iš valstybės rezervo.
6. Neskelbiant apie pirkimą taip pat gali būti perkamos paslaugos, kai:
1) perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis)
bazėmis;
2) perkamos teisėjų, prokurorų, profesinės karo tarnybos karių, perkančiosios organizacijos
valstybės tarnautojų ir (ar) pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų mokymo paslaugos;
3) perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos,
taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta
tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugos;
4) perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos
Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos;

5) perkamos mokslo ir studijų institucijų mokslo, studijų programų, meninės veiklos, taip pat
šių institucijų steigimo ekspertinio vertinimo paslaugos.
7. Neskelbiant apie pirkimą taip pat gali būti perkamos paslaugos ir darbai, kai:
1) dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų arba
paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo.
Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė
pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30
procentų pradinės pirkimo sutarties kainos;
2) perkant iš esamo tiekėjo naujas paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti pagal
ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji sutartis buvo sudaryta skelbiant apie pirkimą
ir kurį skelbiant buvo atsižvelgta į tokių papildomų pirkimų vertę, galimybė pirkti papildomai buvo
nurodyta pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tam pačiam projektui vykdyti. Papildomų
pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 metai skaičiuojant nuo
pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento.“
33 straipsnis. 120–127 straipsnių pernumeravimas
Pakeisti 120–127 straipsnių numeraciją ir laikyti juos atitinkamai 93–100 straipsniais.
34 straipsnis. 93 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas
1. 93 straipsnio 2 dalyje vietoj skaičiaus „121“ įrašyti skaičių „94“, vietoj skaičiaus „122“
įrašyti skaičių „95“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„2. Jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo
patenkinti tik iš dalies, ar pretenzija nebuvo išnagrinėta šio įstatymo 94 straipsnyje nustatyta tvarka
ir terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą šio įstatymo 95 straipsnyje nustatyta tvarka.“
2. 93 straipsnio 3 dalyje vietoj skaičiaus „125“ įrašyti skaičių „98“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„3. Tiekėjas taip pat gali pateikti prašymą sutaikyti šio įstatymo 98 straipsnyje nustatyta
tvarka.“
35 straipsnis. 95 straipsnio 4 dalies pakeitimas
95 straipsnio 4 dalyje vietoj skaičiaus ir žodžio „60 dienų“ įrašyti skaičių ir žodį „45 dienas“
ir šią dalį išdėstyti taip:
„4. Ieškinys ar apeliacinis skundas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo
bylos iškėlimo ar apeliacinio skundo priėmimo dienos.“
36 straipsnis. 98 straipsnio 8 dalies pakeitimas
98 straipsnio 8 dalyje vietoj skaičiaus „124“ įrašyti skaičių „97“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„8. Veiksmai, kurių imamasi taikinimo metu, neturi sudaryti kliūčių šio įstatymo 97
straipsnyje numatytam Europos Bendrijos teisės pažeidimų nagrinėjimui, taip pat neturi pažeisti
taikinime dalyvaujančio kandidato ar dalyvio, perkančiosios organizacijos ar kitų asmenų teisių.“
37 straipsnis. 100 straipsnio 1 dalies pakeitimas
100 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „vykdo“ įrašyti žodį „atlieka“, po žodžio „institucijos“
įrašyti žodžius „taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos
finansinę paramą administruojantys viešieji juridiniai asmenys“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„1. Viešųjų pirkimų kontrolę atlieka Viešųjų pirkimų tarnyba ir įgaliotos valstybės
institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos
finansinę paramą administruojantys viešieji juridiniai asmenys pagal savo kompetenciją.“
38 straipsnis. Įstatymo 1 ir 2 priedėlių pakeitimas
1. Pakeisti Įstatymo 1 priedėlį ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo
1 priedėlis
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO 27
DALYJE NURODYTŲ VEIKLOS RŪŠIŲ SĄRAŠAS
EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUJE (EVRK 1) PATEIKTŲ VEIKLOS
RŪŠIŲ SĄRAŠAS
Sekcija F
Statyba
Kodai pagal
Bendrąjį viešųjų
skyrius grupė
klasė
pavadinimas
aprašymas
pirkimų žodyną
(CPV)
45
Statyba
Šis skyrius apima:
45000000
– naujų pastatų statybą bei darbus,
atnaujinimo ir įprastus remonto
darbus
45.1
Statybvietės
45100000
paruošimas
45.11 Pastatų
Ši klasė apima:
45110000
nugriovimas,
– pastatų ir kitų statinių
išardymas;
nugriovimą
grunto
– statybviečių tvarkymą
pervežimas
–grunto pervežimą: iškasimą,
užkasimą, statybvietės išlyginimą,
griovių kasimą, akmenų
pašalinimą, sprogdinimą ir t. t.
– vietovės paruošimą kasybos
darbams:
– nuodangos pašalinimą ir kitokį
statybviečių bei kasybos darbų
plėtojimą bei ruošimą

45.12 Žvalgomasis
gręžimas

Ši klasė taip pat apima:
– statybviečių drenažą
– žemės ir miškų ūkio paskirties
naudmenų drenažą
Ši klasė apima:
– žvalgomąjį gręžimą ir gręžinių
atrinkimą statybinėms,
geofizinėms, geologinėms ar
panašioms reikmėms
Ši klasė neapima:
– naftos ir gamtinių dujų
pramoninės gavybos gręžinių
gręžimo (žr. 11.20)
– vandens gręžinių gręžimo (žr.
45.25)
– šachtų įrengimo (žr. 45.25)
– naftos ir gamtinių dujų telkinių
žvalgymo, geofizinių, geologinių ir
seisminių matavimų (žr. 74.20)

45120000

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUJE (EVRK 1) PATEIKTŲ VEIKLOS
RŪŠIŲ SĄRAŠAS
Sekcija F
Statyba
Kodai pagal
Bendrąjį viešųjų
skyrius grupė
klasė
pavadinimas
aprašymas
pirkimų žodyną
(CPV)
45.2
Pastatų ir jų dalių
45200000
statyba, civilinė
inžinerija
45.21 Bendroji pastatų Ši klasė apima:
45210000
statyba ir
– visų rūšių pastatų statybą
išskyrus:
civilinės
– civilinės inžinerijos statinių
-45213316
inžinerijos darbai statybą: tiltų, įskaitant tuos, kurie 45220000
skirti estakadinėms magistralėms, 45231000
viadukams, tuneliams ir
45232000
požeminėms perėjoms
– ilgus nuotolių vamzdynus,
komunikacijos ir elektros linijas
– miesto vamzdynų, miesto
komunikacijų ir elektros linijas
– papildomus miesto darbus
– surenkamų statinių statymą ir
įrengimą statybvietėje
Ši klasė neapima:
– paslaugų, susijusių su naftos ir
gamtinių dujų gavyba (žr. 11.20)
– surenkamų statinių, kurių dalys
nėra betoninės ir yra pačių
pagamintos, įrengimo statybvietėje
(žr. 20, 26 ir 28 skyrius)
– sporto aikštelių, stadionų,
plaukimo baseinų, sporto salių ir
kitų sportui skirtų įrenginių
statybos darbų (išskyrus pastatų
statybos darbus) (žr. 45.23)
– pastatų įrengimo (žr. 45.3)
– pastatų apdailos (žr. 45.4)
– architektūrinės ir inžinerinės
veiklos (žr. 74.20)
– statybos projektų valdymo
(žr. 74.20)
45.22 Stogo dangos ir Ši klasė apima:
stogo
– stogų įrengimą
konstrukcijų
– stogo dangų įrengimą
įrengimas
– sandarinimą
45.23 Automagistralių, Ši klasė apima:
kelių tiesimas,
– automagistralių, gatvių, kelių,
aerodromų ir
kitų transporto ir pėsčiųjų kelių
sporto įrenginių statybą
statyba
– geležinkelių statybą
– oro uosto pakilimo takų statybą
– sporto aikštelių, stadionų,
plaukimo baseinų, teniso ir golfo

45261000

45212212 ir
DA03
45230000
išskyrus:
-45231000
-45232000
-45234115

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUJE (EVRK 1) PATEIKTŲ VEIKLOS
RŪŠIŲ SĄRAŠAS
Sekcija F
Statyba
Kodai pagal
Bendrąjį viešųjų
skyrius grupė
klasė
pavadinimas
aprašymas
pirkimų žodyną
(CPV)
aikštelių statybą (išskyrus pastatų
statybą)
– kelių ir stovėjimo aikštelių
ženklinimą
Ši klasė neapima:
– pirminio grunto pervežimo (žr.
45.11)
45.24 Vandens statinių Ši klasė apima:
45240000
statyba
– statybą:
– vandens kelių, uostų ir upių
darbų, poilsinių prieplaukų (valčių
prieplaukų), šliuzų ir t. t.
– užtvankų ir nutekamųjų griovių
dugno valymo darbų
– darbus po vandeniu
45.25 Kiti statybos
Ši klasė apima:
45250000
darbai, įskaitant – statybos darbus, apimančius
45262000
specialiuosius
vieną konkrečią statybos sritį,
profesinius
kuriems atlikti reikia specialių
darbus
žinių arba įrangos:
– pamatų įrengimas, įskaitant polių
įleidimą
– vandens šulinių gręžimas bei
statyba, šachtų įrengimas
– ne savos gamybos plieno detalių
montavimas
– plieno lankstymas
– mūrijimas ir grindimas
– pastolių ir darbo platformų
įrengimas ir išardymas, įskaitant
pastolių ir darbo platformų nuomą
– kaminų ir pramoninių krosnių
įrengimas
Į šią klasę neįeina:
– pastolių nuoma be jų įrengimo ir
išardymo (žr. 71.32)
45.3

Pastatų įrengimas
45.31 Elektros laidų ir
kitokios
armatūros
įrengimas

Ši klasė apima:
– įrengimą pastatuose ar kituose
statiniuose:
– elektros laidų ir armatūros
– telekomunikacijos sistemų
– elektrinių šildymo sistemų
– radijo ir televizijos antenų
(gyvenamiesiems namams)
– priešgaisrinės signalizacijos

45300000
45213316
45310000
išskyrus
-45316000

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUJE (EVRK 1) PATEIKTŲ VEIKLOS
RŪŠIŲ SĄRAŠAS
Sekcija F
Statyba
Kodai pagal
Bendrąjį viešųjų
skyrius grupė
klasė
pavadinimas
aprašymas
pirkimų žodyną
(CPV)
– įsilaužimo signalizacijos sistemų
– liftų ir eskalatorių
– žaibolaidžių ir t. t.
45.32 Veikla, susijusi Ši klasė apima:
45320000
su izoliacijos
– šiluminės, garso arba vibracijos
darbais
izoliacijos įrengimą pastatuose
arba kituose statiniuose
Ši klasė neapima:
– sandarinimo darbų (žr. 45.22)
45.33 Santechnikos
Ši klasė apima:
45330000
darbai
– šiuos darbus pastatuose arba
kituose statiniuose:
– santechnikos ir sanitarijos
įrangos montavimą
– dujotiekio armatūros įrengimą
– šildymo, vėdinimo, šaldymo ar
kondicionavimo įrangos bei kanalų
įrengimą
– automatinių gesinimo sistemų
įrengimą

45.34 Kiti pastatų
įrengimo darbai

45.4

Pastatų apdaila
45.41 Tinkavimas

Ši klasė neapima:
– elektrinių šildymo sistemų
įrengimo (žr. 45.31)
Ši klasė apima:
– kelių, geležinkelių, oro ir jūrų
uostų apšvietimo ir signalų sistemų
įrengimą
– armatūros ir armatūros reikmenų
pastatuose ir kituose statiniuose
įrengimą (niekur kitur nepriskirta)

Ši klasė apima:
– vidaus ir išorės tinkavimo ar
gipso klojimo darbus pastatuose ir
kituose statiniuose, įskaitant
grebėstų medžiagas
45.42 Staliaus dirbinių Ši klasė apima:
įrengimas
– ne savos gamybos durų, langų,
durų ir langų rėmų, sumontuojamų
virtuvių, laiptinių, parduotuvių
armatūros ir pan. iš medžio
arba kitų medžiagų įrengimą
– vidaus apdailos darbus,
pavyzdžiui, lubų, medinių sienų
dangų, slenkančių pertvarų ir t. t.
įrengimas

45234115
45316000
45340000

45400000
45410000

45420000

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUJE (EVRK 1) PATEIKTŲ VEIKLOS
RŪŠIŲ SĄRAŠAS
Sekcija F
Statyba
Kodai pagal
Bendrąjį viešųjų
skyrius grupė
klasė
pavadinimas
aprašymas
pirkimų žodyną
(CPV)
Ši klasė neapima:
– parketo ir kitokių medinių grindų
dangų klojimo (žr. 45.43)
45.43 Grindų ir sienų
Ši klasė apima:
45430000
dengimas
– šiuos klojimo, dengimo,
kabinimo arba tiesimo darbus
pastatuose arba kituose statiniuose:
– keraminių, betoninių arba
graviruoto akmens sienų arba
grindų plytelių klojimą
– parketo ir kitokių medinių grindų
dangų klojimą
– kiliminių arba linoleumo dangų
klojimą, įskaitant pagamintas iš
gumos arba plastmasės grindų
dangas
– terrazzo, marmuro, granito arba
skalūno grindų arba sienų dangų
įrengimą
– tapetų klijavimą
45.44 Dažymas ir
Ši klasė apima:
45440000
stiklinimas
– pastatų išorės ir vidaus dažymą
– civilinės inžinerijos konstrukcijų
dažymą
– stiklų, veidrodžių ir pan.
įrengimą

45.45 Kiti statybos
apdailos darbai

Ši klasė neapima:
– langų montavimo (žr. 45.42)
Ši klasė apima:
– privačių baseinų įrengimą
– pastatų valymą garais,
smėliasraučiu ir panašius pastatų
išorės darbus
– kitus pastatų apdailos ir
užbaigimo darbus

45212212 ir 04
45450000

Ši klasė neapima:
– pastatų ir kitų statinių vidaus
valymo darbų (žr. 74.70)
45.5

Statybos arba
griovimo
įrenginių kartu su
operatoriumi
nuoma
45.50 Statybos arba
Ši klasė neapima:
griovimo
– statybos ar griovimo mašinų ir
įrenginių kartu su įrenginių nuomos be operatorių (žr.

45500000

45500000

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUJE (EVRK 1) PATEIKTŲ VEIKLOS
RŪŠIŲ SĄRAŠAS
Sekcija F
Statyba
Kodai pagal
Bendrąjį viešųjų
skyrius grupė
klasė
pavadinimas
aprašymas
pirkimų žodyną
(CPV)
operatoriumi
71.32)
nuoma
1

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Europos ekonominės
bendrijos ekonominės veiklos klasifikavimo sistemos (NACE) pagrindu parengtas Ekonominės
veiklos rūšių klasifikatorius, kuriam Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė 1995 m. gegužės 17
d. nutarimu Nr. 696 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus“ (Žin., 1995, Nr. 43-1054).
Pastaba: Jeigu iškyla EVRK ir CPV darbų aiškinimo skirtumų, vadovaujamasi EVRK.“
2. Pakeisti Įstatymo 2 priedėlį ir jį išdėstyti taip:
„Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo
2 priedėlis
PASLAUGOS, NURODYTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO 28 DALYJE
A PASLAUGOS
Kategori
jos Nr.

Paslaugų pavadinimas

1.

Priežiūros ir remonto paslaugos

2.

3.

4.
5.

6.

Kodai pagal
Laikinąjį
svarbiausią
produktų
klasifikatorių
(CPC1)
6112, 6122,
633, 886

Kodai pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų
žodyną (CPV)

Nuo 50100000-6 iki 50884000-5
(išskyrus nuo 50310000-1 iki
50324200-4 ir 50116510-9,
50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)
ir nuo 51000000-9 iki 51900000-1
Sausumos transporto paslaugos2, 712 (išskyrus Nuo 60100000-9 iki 60183000-4
apimančios šarvuotų
71235), 7512, (išskyrus 60160000-7, 60161000-4,
automobilių paslaugas ir kurjerių
87304
60220000-6) ir nuo 64120000-3 iki
paslaugas, išskyrus pašto vežimą
64121200-2
Keleivių ir krovinių pervežimo
73 (išskyrus Nuo 60410000-5 iki 60424120-3
oro transportu paslaugos,
7321)
(išskyrus 60411000-2, 60421000-5) ir
išskyrus pašto vežimą
60500000-3
nuo 60440000-4 iki 60445000-9
2
Sausumos ir oro pašto
71235, 7321 60160000-7, 60161000-4
transportas
60411000-2, 60421000-5
Ryšių paslaugos
752
Nuo 64200000-8 iki 64228200-2
72318000-7, ir
nuo 72700000-7 iki 72720000-3
Finansinės paslaugos:
ex. 81, 812, 814 Nuo 66100000-1 iki 66720000-3(3)
a) draudimo paslaugos;
b) bankų ir investavimo
paslaugos3

Kategori
jos Nr.

Paslaugų pavadinimas

Kodai pagal
Laikinąjį
svarbiausią
produktų
klasifikatorių
(CPC1)
84

7.

Kompiuterių ir susijusios
paslaugos

8.

Mokslinių tyrimų ir taikomosios
veiklos paslaugos4

85

9.

Apskaitos, audito ir buhalterinės
apskaitos paslaugos
Rinkos tyrimų ir viešosios
nuomonės apklausos paslaugos
Valdymo konsultavimo5 ir
susijusios paslaugos

862

10.
11.

Architektūrinės paslaugos:
inžinerijos ir integruotos
inžinerijos paslaugos; miestų
planavimo ir kraštovaizdžio
inžinerijos paslaugos; susijusios
mokslo ir techninio
konsultavimo paslaugos;
techninių tyrimų ir analizės
paslaugos
Reklamos paslaugos

12.

13.

Pastatų valymo paslaugos ir
nuosavybės valdymo paslaugos
Leidybos ir spausdinimo
paslaugos už užmokestį ar
sutarties pagrindu
Nuotekų ir atliekų šalinimo bei
valymo paslaugos; sanitarinės ir
panašios paslaugos

14.
15.

16.

1

864
865, 866

867

Kodai pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų
žodyną (CPV)

Nuo 50310000-1 iki 50324200-4 Nuo
72000000-5 iki 72920000-5 (išskyrus
72318000-7, ir nuo 72700000-7 iki
72720000-3), 79342410-4
Nuo 73000000-2 iki 73436000-7
(išskyrus 73200000-4, 73210000-7,
73220000-0
Nuo 79210000-9 iki 79223000-3
Nuo 79300000-7 iki 79330000-6, ir
79342310-9, 79342311-6
Nuo 73200000-4 iki 73220000-0
nuo 79400000-8 iki 79421200-3
ir
79342000-3, 79342100-4
79342300-6, 79342320-2
79342321-9, 79910000-6, 79991000-7
98362000-8
Nuo 71000000-8 iki 71900000-7
(išskyrus 71550000-8) ir
79994000-8

871

Nuo 79341000-6 iki 79342200-5
(išskyrus 79342000-3 ir 79342100-4
874
Nuo 70300000-4 iki 70340000-6 ir nuo
82201 – 82206 90900000-6 iki 90924000-0
88442
Nuo 79800000-2 iki 79824000-6 nuo
79970000-6 iki 79980000-7
94

Nuo 90400000-1 iki 90743200-9
(išskyrus 90712200-3),
nuo 90910000-9 iki 90920000-2 ir
50190000-3, 50229000-6
50243000-0

CPC naudojamas Viešųjų pirkimų įstatymo reglamentuojamai paslaugų sričiai nustatyti.
Išskyrus 18 kategorijai priskirtas geležinkelių transporto paslaugas.
3
Išskyrus finansines paslaugas, susijusias su pinigų, valiutų keitimo kurso, valstybės skolos
valdymo, iždo agento, užsienio atsargų valdymo arba kitų politikos sričių, susijusių su vertybinių
popierių arba kitokių finansinių priemonių sandoriais, ir centrinio banko paslaugas. Taip pat neįeina
paslaugos, susijusios su žemės, esamų pastatų arba kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimu ar nuoma
arba teisių į juos įsigijimą bet kokiomis finansinėmis priemonėmis; tačiau finansinės paslaugos,
2

suteiktos prieš sudarant, sudarant arba sudarius bet kokios formos žemės, esamų pastatų arba kitų
nekilnojamųjų daiktų, arba teisių į juos įsigijimo ar nuomos sutartis, nepaisant jų formos, patenka į
šio įstatymo taikymo sritį.
4
Išskyrus sutartis dėl mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugų, tačiau ne tokių, kurios naudingos
tik perkančiajai organizacijai ir už kurias visiškai atlygina perkančioji organizacija.
5
Išskyrus arbitražo ir taikinimo paslaugas.
B PASLAUGOS
Kategori
jos Nr.

Paslaugų pavadinimas

17.

Viešbučių ir restoranų paslaugos

18.
19.

Geležinkelių transporto paslaugos
Vandens transporto paslaugos

20.

Pagalbinio transporto paslaugos

21.
22.

Teisinės paslaugos
Personalo įdarbinimo ir
aprūpinimo paslaugos1

23.

Tyrimo ir saugumo paslaugos,
išskyrus šarvuotų automobilių
paslaugas
Švietimo ir profesinio lavinimo
paslaugos

24.

Kodai pagal Kodai pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų
Laikinąjį
žodyną
svarbiausią
(CPV)
produktų
klasifikatorių
(CPC)
64
Nuo 55100000-1 iki 55524000-9
ir nuo 98340000-8 iki 98341100-6
711
Nuo 60200000-0 iki 60220000-6
72
Nuo 60600000-4 iki 60653000-0
ir nuo 63727000-1 iki 63727200-3
74
Nuo 63000000-9 iki 63734000-3
(išskyrus 63711200-8, 63712700-0,
63712710-3, ir nuo 63727000-1 iki
63727200-3) ir 98361000-1
861
Nuo 79100000-5 iki 79140000-7
872
Nuo 79600000-0 iki 79635000-4
(išskyrus 79611000-0, 79632000-3,
79633000-0), ir nuo 98500000-8 iki
98514000-9
873, išskyrus Nuo 79700000-1 iki 79723000-8
87304
92

25.

Sveikatos ir socialinės paslaugos

93

26.

Rekreacijos, kultūros ir sporto
paslaugos2

96

27.

Kitos paslaugos
1

Nuo 80100000-5 iki 80660000-8
(išskyrus 80533000-9, 80533100-0,
80533200-1
79611000-0, ir nuo 85000000-9 iki
85323000-9 (išskyrus 85321000-5 ir
85322000-2
Nuo 79995000-5 iki 79995200-7, ir
nuo 92000000-1 iki 92700000-8
(išskyrus 92230000-2, 92231000-9,
92232000-6

Išskyrus darbo sutartis.
Išskyrus paslaugų sutartis, skirtas radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo
transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko
pirkimams, kai juos atlieka šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 punktuose nurodytai
perkančiajai organizacijai nustatytus reikalavimus atitinkantis transliuotojas.
Pastaba: Jeigu iškyla CPC ir CPV paslaugų aiškinimo skirtumų, vadovaujamasi CPC.“
2

39 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip:
„Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo
priedas
ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI
1. 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų,
susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo
sutartis, derinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 1 tomas, p. 246) su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 92/50/EEB (OL 2004 m.
specialusis leidimas, 6 skyrius, 1 tomas, p. 322).
2. 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyva 92/13/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų,
reglamentuojančių Bendrijos taisyklių taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, energetikos,
transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 6 skyrius,
1 tomas, p. 315) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva
2006/97/EB (OL 2006 L 363, p. 107).
3. 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2195/2002 dėl
bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) (šiame įstatyme – CPV) (OL 2004 m. specialusis leidimas,
6 skyrius, 5 tomas, p. 3) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. gruodžio 16 d. Komisijos
reglamentu (EB) Nr. 2151/2003 (OL 2004 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 6 tomas, p. 72).
4. 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/17/EB dėl subjektų,
vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų
tvarkos derinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 7 tomas, p. 19) su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2006/97/EB (OL 2006 L 363, p.
107).
5. 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL 2004 m. specialusis
leidimas, 6 skyrius, 7 tomas, p. 132) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d.
Tarybos direktyva 2006/97/EB (OL 2006 L 363, p. 107).
6. 2005 m. sausio 7 d. Europos Komisijos sprendimas Nr. 2005/15/EB dėl Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB, numatančios pirkimų tvarkos derinimą
vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 30 straipsnyje numatytos
procedūros taikymo būdų (OL 2005 L 7, p. 7).
7. 2005 m. rugsėjo 7 d. Komisijos direktyva 2005/51/EB, iš dalies keičianti Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB XX priedą ir Direktyvos 2004/18/EB VIII priedą dėl
viešųjų pirkimų (OL 2005 L 257, p. 127).
8. 2005 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1564/2005, nustatantis standartines
formas, naudojamas skelbiant su viešųjų pirkimų procedūromis susijusius pranešimus, pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB (OL 2005 L 257, p. 1).
9. 2005 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/75/EB, pataisanti
Direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos
derinimo (OL 2005 L 323, p. 55).
10. 2007 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 213/2008, iš dalies keičiantis
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno
(BVPŽ) (šiame įstatyme – CPV) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2004/17/EB ir
2004/18/EB dėl viešųjų pirkimų tvarkos, kad CPV būtų atnaujintas (tekstas svarbus EEE ) (OL
2008 L 74, p. 1).“

40 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kitoms valstybės
institucijoms
Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kitos valstybės institucijos iki 2008 m. rugsėjo 15 d.
priima šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.
41 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
1. Šis įstatymas, išskyrus 12 straipsnio 4 dalį, 14 straipsnio 2 dalį ir 40 straipsnį, įsigalioja
2008 m. rugsėjo 15 d.
2. Šio įstatymo 12 straipsnio 4 dalis ir 14 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2009 m. sausio 1 d.
3. Įsigaliojus šiam įstatymui, iki jo įsigaliojimo pradėti pirkimai atliekami pagal Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 4-102) nuostatas.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

VALDAS ADAMKUS
_________________

