
 

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

LIEPOS 1 D. 
 

INFORMACIJA PERKANČIOSIOMS ORGANIZACIJOMS,  
III 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 
nutraukimas; Pirkimo sutarties neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas;  
 
4 DALIS: Viešųjų pirkimų valdyme dalyvaujančios institucijos; Viešųjų pirkimų ginčai (pretenzijų bei 
ieškinių pateikimo terminai) ir kt. 
 

III DALIS 
 
1. TIESIOGINIS ATSISKAITYMAS SU SUBTIEKĖJAIS 
 
Perkančioji organizacija turi reikalauti, kad tiekėjas savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo sutarties daliai 
ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti.  
 
LR VPĮ 88 str. 2 d. numatyta, kad PO pirkimo dokumentuose turėtų numatyti tiesioginio 
atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę bei tvarką: „perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turi nustatyti 
tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę ir tokio atsiskaitymo tvarką, kurioje, be kitų reikalavimų, turi būti nustatyta 
teisė tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams“. 
 
Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos iš Tiekėjo apie subtiekėjus 
gavimo dienos, raštu informuoja subtiekėjus apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, 
norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą perkančiajai organizacijai.  
 

Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma 
trišalė sutartis tarp perkančiosios organizacijos, pirkimo sutartį sudariusio tiekėjo ir jo subtiekėjo, 
kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir 
subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. 
 
LR CK 6.930¹ str. reglamentuoja atsiskaitymų su kreditoriais tvarką jei fizinis ar juridinis asmuo neturi 
pakankamai lėšų atsiskaityti su visais savo kreditoriais iš karto. Šiame LR CK straipsnyje yra ne tik nustatyta 
atsiskaitymų eilė, bet ir numatyta, kad su tos pačios eilės kreditoriais asmuo turi atsiskaitinėti pagal 
kalendorinį eiliškumą. 



 

 
Gali susiklostyti situacija, kad tiekėjui esant ant bankroto ribos, jo turtui ir banko sąskaitoms esant 
areštuotoms, jis neturės lėšų atsiskaityti su savo subrangovu. Tikėdamasis, baigti darbų etapą ir gauti 
apmokėjimą iš perkančiosios organizacijos, tiekėjas siūlys subrangovui pateikti prašymą perkančiajai 
organizacijai atsiskaityti su juo tiesiogiai bei tam tikėtina tokiu atveju neprieštaraus, sudarys trišalį susitarimą.  
 
Neigiami tokio sandorio padariniai gali atsirasti, nes tokiu atveju būtų pažeista atsiskaitymų su kreditoriais 
tvarka (LR CK 6.930¹ str.).  
 
 
2. PIRKIMO SUTARTIES KEITIMAS  
 
LR VPĮ 89 str. numatyta viešojo pirkimo sutarties keitimo galimybė bei atvejai ir sąlygos, kuriems 
esant viešojo pirkimo sutartis gali būti keičiama jos galiojimo laikotarpiu. 
 
Pirkimo sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai yra bent vienas iš 
šių atvejų: 
 
1. Kai pakeitimas iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose 

(PVZ.: pirkimo sutarties projekte nustatant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, 
sąlygas ar pasirinkimo galimybes, sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą). 
Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtis, pobūdis 
ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama.  
 

2. Kai prireikia iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į 
pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu: 
2.1. tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį 

pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų 
užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą 
išlaidų dubliavimą; 

2.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 
100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais 
negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;  
 

3. Kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo 
numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: 
3.1. pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio; 
3.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 

100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais 
negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo; 
 

4. Kai pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties šalis, su kuria perkančioji organizacija sudarė sutartį, 
pakeičiama nauja sutarties šalimi dėl bent vienos iš šių priežasčių: 
4.1. įgyvendinant pirkimo dokumentuose iš anksto nedviprasmiškai, laikantis šios dalies 1 punkte 

nustatytų reikalavimų, suformuluotą pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros 
sąlygą ar pasirinkimo galimybę; 

4.2. dėl pradinio tiekėjo reorganizavimo, likvidavimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūros 
naujas tiekėjas, atitinkantis anksčiau pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius 
reikalavimus, visiškai arba iš dalies perima pradinio tiekėjo teises ir pareigas. Toks tiekėjo 
pakeitimas negali lemti kitų esminių sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti šio 
įstatymo taikymo;  



 

4.3. kai pati perkančioji organizacija prisiima tiekėjo įsipareigojimus dėl subtiekėjų. Toks sutarties 
pakeitimas galimas, jeigu pirkimo dokumentuose buvo nustatyta tiesioginio atsiskaitymo su 
subtiekėjais galimybė, kaip nustatyta šio įstatymo 88 straipsnio 2 dalyje; 
 

5. Kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje. 
 

6. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį 
įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose 
nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu: 
6.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės 

ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;  
6.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties 

ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų 
pirkimo atveju; 

6.3. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis. 
 

KAS YRA LAIKOMA ESMINIU PAKEITIMU? 
 
Pirkimo sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties 
bendrasis pobūdis.  
 
Bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama 
bent viena iš šių sąlygų: 
 

1. Pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų 
paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų; 

2. Dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvyra pasikeičia 
tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje; 

3. Dėl pakeitimo labai padidėja pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties apimtis; 
4. Kai tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, pakeičia naujas tiekėjas dėl 

kitų priežasčių, negu LR VPĮ 89 str. 1 d. 4 p. nurodytos priežastys. 
 

Viešo pirkimo sutarčių keitimo rekomendacijas rasite paspaudę žemiau esančią nuorodą: 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5C7FABF890E8/OWUqhQBtfP 
 
Atkreipkite dėmesį, kad jos rengtos Viešųjų pirkimų tarnybos, prieš įsigaliojant LR VPĮ pakeitimams, todėl reikia 
atsižvelgti, kad įsigaliojus aptariamiems pakeitimams - keičiant viešojo pirkimo sutartį, Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas 
nėra reikalingas. 
 
 
3. PIRKIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS 
 
Perkančioji organizacija gali vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį ar sutartį, kuria keičiama 
pirkimo sutartis, jeigu: 
 
1. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis buvo pakeista pažeidžiant LR VPĮ 89 str.;  
2. Paaiškėjo, kad tiekėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros 

pagal LR VPĮ 46 str.1 d.;  
3. Paaiškėjo, kad su tiekėju neturėjo būti sudaryta pirkimo sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 str. pripažino, kad 
nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5C7FABF890E8/OWUqhQBtfP


 

4. Pirkimo sutartyje nurodytais atvejais; 
5. LR Civiliniame kodekse nustatytais atvejais (prikaluso nuo sutarties pobūdžio) ir tvarka (LR CK 6.117; 

6.118 str.). 
 

Sutarties nutraukimo tvarka LR VPĮ 90 str. 2 d.: Apie sutarties nutraukimą perkančioji organizacija 
privalo iš anksto pranešti tiekėjui per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu sutartyje toks terminas nenurodytas, 
– prieš trisdešimt dienų; Sutarties nutraukimas atleidžia perkančiąją organizaciją ir tiekėją nuo sutarties 
vykdymo. 
 
 
4. PIRKIMO SUTARTIES NEĮVYKDYMAS AR NETINKAMAS VYKDYMAS („JUODIEJI 

SĄRAŠAI“) 
 
LR VPĮ 90 str. 1 d. numatyta, kad Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 10 dienų Viešųjų pirkimų 
tarnybos nustatyta tvarka skelbia informaciją CVP IS, apie sutarties neįvykdžiusius arba netinkamai 
įvykdžiusius teikėjus, tiekėjų grupės narius, taip pat ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas ir kurie 
su tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos 
pirkimo sutarties dalies, kuriai jis buvo pasutlektas), kai: 
 

1. Sutartis nutraukta dėl esminio jos pažeidimo; 
2. Priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas PO reikalavimas atlyginti nuostolius; 

 
Perkančioji organizacija, CVP IS paskelbusi nurodytą informaciją, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai 
informuoja tiekėją. 
 
Kaip paskelbti nepatikimą tiekėją, kokias formas užpildyti, kur ir kaip pateikti daugiau praktinės 
informacijos rasite: 
 
https://vpt.lrv.lt/lt/konsultacine-medziaga/nepatikimu-tiekeju-sarasas-1/kaip-paskelbti-nepatikima-tiekeja 
https://vpt.lrv.lt/lt/konsultacine-medziaga/nepatikimu-tiekeju-sarasas-1/klausimai-
atsakymai/perkanciosioms-organizacijoms-5   
 
 
 

Informaciją Jums susistemino bei parengė 
 

Verslo teisės advokatų profesinė bendrija  
„STRATEGUM Dargis ir partneriai“ 

teisininkai, specializuojantys viešųjų pirkimų srityje: 
 

Giedrė Kačinskienė 
+370 653 91927 

giedre@strategum.lt 
ir 

Domas Gružauskas 
+370 657 54 827 

domas@strategum.lt 
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