
 

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

LIEPOS 1 D. 
 

INFORMACIJA PERKANČIOSIOMS ORGANIZACIJOMS IR TIEKĖJAMS,  
IV DALIS 

2017 m. spalio 27 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 ir tiekėjams.  
 
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. 
 

IV DALIS 
 
1. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VALDYME DALYVAUJANČIOS INSTITUCIJOS 
 
LR VPĮ 92 str. yra nurodytos institucijos, kurių funkcijos susijusios su viešųjų pirkimų politikos 
formavimu, procesų vykdymu bei priežiūra.  
 
1. Viešųjų pirkimų politiką įgyvendina Viešųjų pirkimų tarnyba (LR VPĮ 92 str. 2 d.). Viešųjų pirkimų 

tarnybai (kartu su kitomis institucijomis), taip pat, yra priskirta ir viešųjų pirkimų priežiūros funkcija 
(LR VPĮ 92 str. 3 d.);  
 

2. Vienas iš tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūrų pagrindas yra perkančiosios organizacijos įtarimai 
(įtikinami duomenys), kad tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti 
konkurenciją atliekamame pirkime (LR VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.). Perkančioji organizacija įtarusi tiekėjų 
konkurenciją pažeidžiančius tiekėjų susitarimus, dėl pagalbos juos nustatant kreipiasi į LR 
Konkurencijos tarybą (LR VPĮ 92 str. 4 d).; 
 

3. Pagal LR VPĮ 21 str. 1 d., viešuosiuose pirkimuose kylantiems interesų konfliktams priskiriami atvejai, 
kai perkančiosios organizacijos ar pagalbinės pirkimų veiklos paslaugų teikėjo darbuotojai, Komisijos 
nariai ar ekspertai, stebėtojai, dalyvaujantys pirkimo procedūroje ar galintys daryti įtaką jos rezultatams, 
turi tiesioginį ar netiesioginį finansinį, ekonominį ar kitokio pobūdžio asmeninį suinteresuotumą, galintį 
pakenkti jų nešališkumui ir nepriklausomumui pirkimo metu. Atsižvelgiant į tai, šių interesų konfliktų 
nustatymo gaires rengia Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (LR VPĮ 92 str. 5 d.); 
 



 

Viešuosiuose pirkimuose kylančių interesų konfliktų nustatymo gairės yra patvirtintos 2017 m. birželio 
28 d. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimu Nr. KS-78. Patvirtintas gaires rasti galima 
pagal žemiau pateiktą nuorodą. 
https://www.e-tar.lt/rs/legalact/f2eaa2105ca211e79198ffdb108a3753/ 
 

4. Nacionalinė teismų administracija LR VPĮ 106 str. 2 d. apibrėžtus teismų sprendimus (kuriuose yra 
taikytos alternatyvios sankcijos, nors ir pirkimo sutartis buvo pripažinta neteisėta) per CVP IS sistemą 
teikia Viešųjų pirkimų tarnybai (LR VPĮ 92 str. 8 d.); 
 

5. Duomenis apie pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių vykdymą iš informacinės sistemos „E. sąskaita“ į 
Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą teikia valstybės įmonė Registrų centras. Informaciją, kuri 
turi būti teikiama pagal šį reikalavimą, nustato Viešųjų pirkimų tarnyba (LR VPĮ 92 str. 10 d.). 

 
 
LR VPĮ 95 str. įstatymų leidėjas praplėtė iki šiol buvusias LR Viešųjų pirkimų tarnybos 
kompetencijos ribas. 
 
LR VPĮ 95 str. 2 d. 10 p., Viešųjų pirkimų tarnyba turi teisę gavusi kitų valstybių narių institucijų, perkančiųjų 
organizacijų ar tiekėjų paklausimą dėl šio įstatymo 37 (techninė specifikacija), 38 (ženklinimas), 39 
(įrodinėjimo priemonės), 46 (tiekėjo pašalinimo pagrindai), 47 (tiekėjo kvalifikacijos tikrinimas), 48 (kokybės 
vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai), 50 (Europos bendrasis viešųjų pirkimų 
dokumentas), 51 (Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente pateikiamos informacijos patvirtinimo 
priemonės) ir 57 (neįprastai maža pasiūlyta kaina) straipsnių nuostatų taikymo, persiųsti jį Lietuvos valstybės 
institucijoms, įstaigoms ar viešiesiems juridiniams asmenims, kurie pagal kompetenciją turi suteikti reikiamą 
informaciją. 
 
Viešųjų pirkimų tarnybos kompetencijai, taip pat, priskirta patvirtinti konkrečių prekių, paslaugų ar darbų 
techninėms specifikacijoms taikomus reikalavimus (LR VPĮ 95 str. 2 d. 11 p.).  
 
Viešųjų pirkimų tarnybos kompetencijos praplėtimas aukščiau minimais aspektais turėtų palengvinti pirkimų 
organizavimą perkančiosioms organizacijoms bei į pirkimo procedūras įnešti daugiau aiškumo pirkime 
dalyvaujantiems tiekėjams. 
 
 
2. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ GINČAI 
 
Naujoje LR VPĮ redakcijoje įstatymų leidėjas sutrumpino pretenzijų ir ieškinių perkančiosioms 
organizacijoms pareiškimo terminus, keitėsi tiekėjų pareikštų pretenzijų nagrinėjimo terminas.  
 
LR VPĮ 102 str. nustatyta, jog tiek pretenzijas, tiek ieškinius nuo šiol tiekėjai gali pateikti per 10 dienų 
(supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo tos dienos, kai perkančioji organizacija tiekėjams 
išsiunčia pranešimą raštu apie jos priimtą sprendimą. Ankstesnėje LR VPĮ redakcijoje bendras terminas buvo 
15 dienų. Naujojoje redakcijoje 15 dienų terminas galioja tik skundžiant perkančiosios organizacijos 
sprendimus, kurie nebuvo tiekėjams siųsti elektroninių ryšių priemonėmis.  
 
Lentelė su nurodytais terminais pateikiama žemiau. 
 
 
 
 
 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/f2eaa2105ca211e79198ffdb108a3753/


 

 
 

Mažos vertės 
pirkimai 

Supaprastinti 
pirkimai 

Tarptautiniai  
pirkimai 

Pretenzijos ir ieškinio dėl pirkimo  
sąlygų pateikimas 

5 d. d. 5 d. d. 10 d. d. 

Pretenzijos dėl pirkimo vykdytojo 
priimtų sprendimų pateikimas 

5 d. d. * 5 d. d. * 10 d. * 

Pretenzijų nagrinėjimo terminas 6 d. d. 6 d. d. 6 d. d. 

Terminas per kurį negalima sudaryti 
sutarties ar preliminariosios 
sutarties po atsakymo į pretenziją 

5 d. d. * 5 d. d. * 10 d. * 

Terminas pareikšti ieškinį, jei 
pirkimo vykdytojas neišnagrinėja 
pretenzijos laiku 

15 d. 15 d. 15 d. 

Terminas pareikšti ieškinį dėl 
pirkimo ar preliminariosios sutarties 
pripažinimo negaliojančia 

6 mėn. 6 mėn. 6 mėn. 

Terminas pareikšti ieškinį dėl 
sutarties nutraukimo, padarius 
esminį sutarties pažeidimą 

30 d. 30 d. 30 d. 

*terminas 15 d. jei nebuvo informuojama el. priemonėmis 
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/GIN%C4%8C%C5%B2%20NAGRIN%C4%96JIMO%20TERMINAI(1).pdf 

 

Svarbu atkreipti dėmesį į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-
3-177-916/2016. Kasacinis teismas, yra aiškiai suformulavęs tokią teisės aiškinimo ir taikymo taisyklę - 
tiekėjai prašymą susipažinti su kitų dalyvių pasiūlymais perkančiajai organizacijai gali pateikti per sutarties 
sudarymo atidėjimo terminą, tačiau jei nepasibaigus šiam terminui ar dar nesant sudarytai pirkimo 
sutarčiai tiekėjai iš perkančiosios organizacijos gauna prašomą informaciją, pretenzijos pateikimo 
termino skaičiavimas atnaujinamas nuo šio momento. Šiuo atveju perkančioji organizacija turi priimti 
ir nagrinėti tiekėjo pateiktą pretenziją pareikštą per pirkimo sutarties pasirašymo atidėjimo terminą, nors ir 
LR VPĮ 102 str. nustatytas pretenzijos pateikimo terminas jau praleistas. 
 
ŽYMINIS MOKESTIS  
 

Pažymėtina, jog nuo 2017 m. liepos 01 d. įsigaliojus naujai LR Civilinio proceso kodekso (LR CPK) 
redakcijai, keitėsi žyminio mokesčio dydis tiekėjams pareiškus ieškinius teisme. 
 
LR CPK 80 str. 4 d. nustatyti žyminio mokesčio dydžiai kreipiantis į teismą dėl sprendimų, priimtų vykdant 
viešuosius pirkimu, ginčijimo:  
 
1. Mažos vertės pirkime, kai ieškinys pareiškiamas iki perkančiosios organizacijos pranešimo apie jos 

priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, – 300 EUR, o kai ieškinys pareiškiamas po 
perkančiosios organizacijos pranešimo apie jos priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, – 350 
EUR; 

2. Supaprastintuose pirkimuose (išskyrus mažos vertės pirkimus), kai ieškinys pareiškiamas iki 
perkančiosios organizacijos pranešimo apie jos priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, – 1000 
EUR, o kai ieškinys pareiškiamas po perkančiosios organizacijos pranešimo apie jos priimtą sprendimą 
nustatyti laimėjusį pasiūlymą, – 2000 EUR; 

3. Tarptautiniuose pirkimuose, kai ieškinys pareiškiamas iki perkančiosios organizacijos pranešimo apie 
jos priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, – 3000 EUR, o kai ieškinys pareiškiamas po 
perkančiosios organizacijos pranešimo apie jos priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, – 5000 
EUR; 

 
 

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/GIN%C4%8C%C5%B2%20NAGRIN%C4%96JIMO%20TERMINAI(1).pdf
http://www.infolex.lt/tp/1234146
http://www.infolex.lt/tp/1234146


 

3. VIEŠOJO PIRKIMO KONKURSO STABDYMAS ATMETUS VISUS PASIŪLYMUS 
 
Pagal teisinį reguliavimą pretenzijos padavimas paprastai suponuoja perkančiųjų organizacijų pareigą 
sustabdyti pirkimo procedūras pirmiausia tam, kad būtų užtikrinta reali ir veiksminga tiekėjų pažeistų teisių 
gynyba, inter alia, nebūtų sudaryta viešojo pirkimo sutartis, dėl kurios varžosi ieškovas ir jo konkurentai. 
Susiklosčius situacijai kai perkančioji organizacija atmeta visus pasiūlymus, pirkimo procedūrų stabdymas 
praranda prasmę, nes bet kokiu atveju viešojo pirkimo sutartis nebesudaroma: tiek kai peržiūros procedūra 
neinicijuojama, tiek kai perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pretenziją. 
 
Tokiu atveju, kai atmetami visi pasiūlymai, o vienas iš tiekėjų inicijuoja peržiūros procedūrą, pretenzijos 
padavimas per se nei pratęsia, nei atnaujina viešojo pirkimo procedūras. Tačiau tokia išvada nereiškia, kad 
tiekėjai dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti visų tiekėjų pasiūlymus negali inicijuoti peržiūros 
procedūros. 
 
Kasacinio teismo išaiškinta, kad viešojo pirkimo procedūrų pabaiga iš esmės reiškia perkančiųjų organizacijų, 
bet ne tiekėjų ar teismų veiksmų suvaržymą; atsižvelgiant į tai, nors viešojo pirkimo procedūros gali būti 
pabaigtos ar nutrauktos, tiekėjai nėra varžomi ginčyti perkančiųjų organizacijų veiksmus, o teismai priimti 
sprendimus dėl jų, inter alia, įpareigoti perkančiąsias organizacijas iš naujo įvertinti tiekėjų pasiūlymus 
(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2016 m. gruodžio 
29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-546-469/2016 57 punktas). 
  
Kasacinis teismas yra pažymėjęs, jog pirkimo procedūrų stabdymas galimas trimis atvejais: pirma, kai tokį 
sprendimą perkančiąją organizaciją įpareigoja priimti Viešųjų pirkimų tarnyba; antra, kai bet kurios 
instancijos teismas priima sprendimą taikyti tokią laikinąją apsaugos priemonę; trečia, kai perkančioji 
organizacija gauna ir nagrinėja gautą pretenziją bei dėl to priima sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 
m. gegužės 04 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-219-690/2017).  
 
PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TEISĖ REIKALAUTI NUOSTOLIŲ ATLYGINIMO 
 
Susiklosčius situacijai, kai viešojo pirkimo konkursą laimėjęs, tiek antroje vietoje likęs tiekėjai, atsisako 
pasirašyti pirkimo sutartis su perkančiąja organizacija, neišvengiamai yra patiriami nuostoliai dėl prekių ir/ar 
paslaugų pirkimo didesnėmis kainomis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. spalio 21 d. civilinėje 
byloje Nr. 3K-3-541-690/2015 pasisakė dėl pasiūlymų eilėje įrašytų dviejų tiekėjų, kurie abu atsisakė 
pasirašyti sutartį su perkančiąja organizacija, atsakomybės kvalifikavimo ir jos tam tikrų aspektų; nuostolių, 
kilusių perkančiajai organizacijai dėl tiekėjų atsisakymo su ja pasirašyti sutartį, apskaičiavimo kriterijų ir 
konkretaus jų dydžio nustatymo nagrinėjamoje byloje; dėl procesinių palūkanų skaičiavimo pradžios. 
 
Kasacinis teismas išaiškino, jog dalinės atsakomybės esmė yra ta, kad kiekvienas iš žalą padariusių asmenų 
atsako tik už žalos dalį, priklausomai nuo jo atliktų veiksmų, jų sukeltų pasekmių ir kaltės laipsnio. Teismas 
pirmos vietos laimėtoją įsipareigojo atlyginti nuostolius perkančiajai organizacijai, kurie pasireiškia pasiūlymų 
kainų skirtumu tarp pirkimą laimėjusio pasiūlymo ir antroje vietoje likusio pasiūlymo. Iš tiekėjo likusios 
antroje konkurso eilės vietoje, teismas priteisė likusius perkančiosios organizacijos nuostolius. Iš esmės 
teismas kvalifikavo, jog abu sutartis su perkančiąja organizacija pasirašyti atsisakę tiekėjai negali būti laikomi 
vienodai atsakingi dėl kilusios žalos ir jos dydžio (nors abiejų tiekėjų veiksmų turinys ir yra tapatus – 
atsisakymas pasirašyti sutartį). 
 

Informaciją Jums susistemino bei parengė 
Verslo teisės advokatų profesinė bendrija  

„STRATEGUM Dargis ir partneriai“ 
Advokato padėjėjas Domas Gružauskas (domas@strategum.lt +370 657 54 827) 
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