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Santrauka
Šio vertinimo tikslas – tobulinti ES struktūrinės paramos panaudojimą, įvertinant viešųjų pirkimų poveikį
jos panaudojimo efektyvumui.
Viešųjų pirkimų tikslas, įtvirtintas VPĮ, yra vadovaujantis įstatymo reikalavimais sudaryti viešojo pirkimo–
pardavimo sutartį. Visgi vien pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo faktas laikantis nustatytų teisės normų
nelemia viešųjų pirkimų sistemos efektyvumo. Viešųjų pirkimų efektyvumas galėtų būti vertinamas kaip
pirkėjo poreikius tenkinančių prekių, darbų ir paslaugų įsigijimas už racionalią kainą jam reikiamu
momentu, optimaliai panaudojant žmogiškuosius išteklius. Siekiant šių rezultatų, svarbūs veiksniai yra
viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas, teisinio reglamentavimo taikymo praktika (ar yra išnaudojamos
reglamentuojančiuose dokumentuose suteiktos galimybės, lankstumas), perkančiųjų organizacijų gebėjimai
bei viešųjų pirkimų kontrolės sistema bei viešųjų pirkimų kontrolės procedūros.
Ataskaitoje pateikiama informacija gauta iš įvairių šaltinių. Ji parengta remiantis viešuosius pirkimus ir ES
struktūrinės paramos administravimą reglamentuojančiais teisės aktais; statistiniais Lietuvos viešųjų
pirkimų, vykdytų 2009–2011 m., duomenimis; įgyvendinančiųjų institucijų darbuotojų, vykdančių viešųjų
pirkimų kontrolę, bei PO, kurios vykdo ES finansuojamus projektus, apklausų rezultatais; interviu su
įgyvendinančiųjų institucijų atstovais ir PO rezultatais; PO pateiktų probleminių viešųjų pirkimų dokumentų
analize (atvejo studijos); viešai prieinamais antriniais duomenų šaltiniais (tyrimai ir studijos viešųjų pirkimų
srityje, VPT ataskaitos, ES struktūrinės paramos projektų statistiniai duomenys, kita viešai prieinama
informacija).
Viešųjų pirkimų procedūrų praktinis taikymas (pirkimo elgsena). Viešųjų pirkimų procedūrų
taikymo poveikis ES paramos panaudojimo spartai ir efektyvumui
Vienas esminių viešųjų pirkimų sistemos tikslų – prekių, darbų, paslaugų, kurie geriausiai atitiktų pirkėjo
reikalavimus, įsigijimas racionaliai naudojant lėšas (ekonominio racionalumo principas) pirkėjui reikiamu
momentu.
Pirkėjo poreikio patenkinimas. PO apklausos rezultatai rodo, kad PO dažniausiai nusiperka jų poreikius
tenkinančius objektus, tačiau susiduria su nepakankamos įsigytų objektų kokybės problema. Apie 48 proc.
TOP 100 PO ir apie 50 proc. nepriklausančių TOP 100 PO grupei respondentų bent keletą kartų teko
susidurti su situacijomis, kai jų netenkino įsigytų prekių, darbų ar paslaugų kokybė, o apie 18 proc. TOP 100
PO respondentų ir 9 proc. šiai grupei nepriklausančių respondentų tai įvardijo kaip sisteminę, nuolat
pasikartojančią problemą. Tarp galimų priežasčių – mažiausios kainos kriterijaus dominavimas,
nepakankamas reglamentavime numatytų galimybių praktinis išnaudojimas (pirkimo būdai, kriterijai),
orientacija į procedūrinę atitiktį ir pirkimo teisėtumo užtikrinimą, tinkamo pirkimo planavimo ir dokumentų
parengimo etapo užtikrinimas, kt.
Pirkimo trukmė. Apie trečdalis respondentų nurodė, kad jie dažnai susidurdavo, o apie pusė bent keletą
kartų susidūrė su situacijomis, kai ES finansuojamų pirkimų procedūros užtruko, todėl vėlavo ES
finansuojamų projektų veiklų įgyvendinimas. Procedūrų trukmių analizė patvirtino šiuos apklausos
rezultatus. Statistinė analizė patvirtino, kad finansavimo šaltinis (ES paramos lėšos) turi įtakos procedūrų
trukmei. Vidutinė pirkimo trukmė, kai jis finansuojamas ES lėšomis, siekia 83 dienas, o ne ES atveju – 60
dienų. Todėl daromos išvados, kad finansavimo šaltinis turi įtakos procedūrų trukmės pailgėjimui, o tai
neigiamai veikia ES paramos panaudojimo spartą ir efektyvumą. ES lėšomis finansuojami pirkimai trunka
ilgiau nei ne ES lėšomis finansuojami pirkimai dėl pirkimo elgsenos veiksnių (vidutiniškai didesnės vertės,
sudėtingesni pirkimai, didesnė tarptautinių pirkimų dalis, dažniau sulaukiama ieškinių, pretenzijų, dažniau
taikomas ekonominio naudingumo kriterijus, daugiau didesnės vertės darbų pirkimų, kurių trukmė yra
ilgesnė, kt.). Visgi analizė rodo, kad pagrindiniai veiksniai, lemiantys pirkimo procedūros trukmę, yra
pirkimo procedūros rūšis (tarptautinis / supaprastintas) bei teisminiai ginčai, todėl atitinkamai siūlomos
rekomendacijos, susijusios su didesniu supaprastintų pirkimų galimybių išnaudojimu, atsižvelgiant į
užsienio šalių praktiką, kuriose supaprastintų pirkimų reguliavimas yra liberalesnis, bei ginčų nagrinėjimo
paspartinimo pasiūlymais. Nors viešųjų pirkimų, per kuriuos buvo pateiktas ieškinys, dalis yra santykinai
maža, tikėtina, įvertinus bylinėjimosi išlaidas, kad skundžiami didesnės vertės pirkimai. Todėl yra rizika, kad
įstrigs didelės vertės ES lėšomis finansuoti pirkimai ir tai neigiamai paveiks ES paramos panaudojimo spartą.
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Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo teismuose statistinė analizė rodo, kad 2010 m. vidutinė tokių bylų
nagrinėjimo trukmė pirmosios instancijos teisme buvo 138 dienos (t. y. apie 4,6 mėn.). Statistinė analizė
rodo, kad vidutinė pirkimo trukmė, kai buvo pateiktas ieškinys, truko apie 207 d., t. y. pirkimas gali užtrukti
apie 7 mėn.
Vertinant bendrąją procedūrų trukmę galima išskirti ne tik pirkimų specifikos ypatumus, tačiau ir ES
administravimo sistemos įtaką – ES lėšomis finansuojami pirkimai yra griežčiau kontroliuojami, o kontrolės
procedūros ilgina bendrąją trukmę (nevienodas viešųjų pirkimų taikymo traktavimas, nevisiškai aiškūs
atvejai, kada kreipiamasi į VPT ir kt., kontrolės sistemos procedūros ilgina bendrąją procedūrų trukmę ir
neigiamai veikia ES paramos panaudojimą).
Vertinant bendrąją procedūrų trukmę ir poveikį efektyvumui, atkreiptinas dėmesys į pasiruošimo etapą
pirkimui įgyvendinti. Atvejo studijos parodė, kad mažesnės PO neskiria deramo dėmesio pasirengimo
pirkimo procedūroms etapui. Prieš pirkimą atlikusios išsamesnes rinkos analizes, PO būtų pajėgesnės
tinkamai parinkti pirkimo procedūrą, o supratusios pirkimo objektą ir kainos veiksnius – parengti
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijaus taikymo parametrus ir vertinimo taisykles. Visa
tai sudarytų prielaidas pasiekti geresnį galutinį rezultatą ir sutrumpinti procedūrų terminus.
Lėšų panaudojimo racionalumas. Nagrinėjant lėšų panaudojimo racionalumo klausimą buvo analizuojama,
kokį poveikį pirkimo kainoms turi finansavimo šaltinis (ES paramos lėšos). Per viešuosius pirkimus įsigytų
objektų kainų palyginimo su rinkos kainomis klausimas yra kompleksinis ir į jį nėra vienareikšmiško
atsakymo pirmiausia dėl to, kad sudėtinga apibrėžti sąvoką „rinkos kaina“. Dėl įvairių duomenų apribojimų
negalėjome atlikti palyginamųjų kainų analizių. Visgi vertindami lėšų panaudojimo racionalumą (kainų
aspektu) pateikėme pagrindinius veiksnius, kurie galėtų didinti kainas, išskirdami galimą ES paramos
finansavimo šaltinio įtaką.
ES paramos administravimo procedūros neskatina projektų vykdytojų taupyti ES finansuojamo projekto
lėšas. Ši problema daugiau būdinga iš ESF finansuojamiems projektams. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 nurodo, kad netiesioginės projekto išlaidos (projekto komandos darbo
užmokestis, patalpų nuoma ir kt. netiesioginės išlaidos) negali viršyti tam tikro procento projekto tinkamų
finansuoti išlaidų. Projektų vykdytojams įsigijus objektus pigiau nei suplanuota biudžete, atitinkamai
sumažėjus tinkamoms finansuoti išlaidoms, mažėja ir netiesioginių išlaidų dalis. Dėl šios priežasties projektų
vykdytojai nėra suinteresuoti taupyti.
Svarbūs kainą lemiantys veiksniai yra pasiūlos ir paklausos pusės, t. y. kiek pirkėjas pasirengęs mokėti už
įsigyjamą objektą bei kokią kainą siūlo konkuruojantys tiekėjai (konkurencingumo lygis). Taigi svarbus yra
pradinis pirkimo biudžeto nustatymo etapas – užtikrinant skirto finansavimo biudžeto pagrįstumą ir
atitikimą rinkos kainoms, nes tai gali nulemti galutinę tiekėjų siūlomą kainą. Įgyvendinančiosios institucijos,
vertindamos rizikas paraiškų vertinimo metu, tarp rizikų įvardija tai, kad nėra reglamentuotas ir detalizuotas
rinkos kainų identifikavimas bei paraiškos kainų pagrįstumo įvertinimas (tik ESFA yra parengusi rinkos
kainų analizės studiją, kuri naudojama paraiškoms vertinti). Vertinant pasiūlos pusę, pažymėtina, kad
Lietuvoje konkurencingumo lygis yra mažesnis nei ES šalių vidurkis. Pirkimų, kuriuose dalyvauja tik vienas
tiekėjas, dalis 2010 m. – 35 proc. nuo bendro viešųjų pirkimų skaičiaus.
Taigi ES paramos lėšos tam tikrais atvejais gali būti kainas didinantis veiksnys, nes projektų vykdytojai nėra
suinteresuoti taupyti projekto lėšų, taip pat yra rizika, kad pirkimui skirtos lėšos nėra adekvačiai
suplanuotos, kita vertus, griežtesnė šių pirkimų kontrolė, santykinai didesni pirkimai ir didesnė konkurencija
pirkimuose, kuriuose naudojamas ES finansavimo šaltinis sudaro prielaidas konkurencingumui didinti. Taigi
ES paramos lėšų įtaka pirkimo kainai priklauso nuo daugelio kintamųjų ir vienareikšmiško atsakymo nėra,
daugeliu atvejų tai priklauso nuo konkrečių aplinkybių ir atskirų segmentų konkurencingumo.
Pirkimo būdo poveikis ES paramos panaudojimo spartai ir efektyvumui
Pirkimo rūšis (tarptautinis / supaprastintas). Kaip jau buvo minėta, statistinė analizė parodė, kad būtent
pirkimo procedūros rūšis (tarptautinis / supaprastintas) bei teisminiai ginčai turi didžiausios įtakos pirkimo
procedūrų trukmei.
Platesnis supaprastintų pirkimų procedūrų išnaudojimas yra vienas pagrindinių veiksnių, didinant
procedūrų efektyvumą (terminų ir administracinių sąnaudų prasme). VPĮ supaprastintiems pirkimams
nustato trumpesnius viešųjų pirkimų procedūrų terminus. Atlikta statistinė analizė parodė, kad supaprastinti
pirkimai gali trukti iki dviejų kartų trumpiau nei tarptautiniai pirkimai, be to, supaprastintų pirkimų
8
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procedūros yra paprastesnės ir lankstesnės. Užsienio šalyse (Airijoje ir Didžiojoje Britanijoje, Estijoje,
Latvijoje, Lenkijoje) supaprastintų pirkimų reguliavimas yra liberalesnis. Atsižvelgiant į kitų ES valstybių
narių praktikas, Lietuvoje galėtų būti svarstomos galimybės didinti mažos vertės pirkimų ribą, pakelti šiuo
metu VPĮ nustatytą 10 000 Lt (iki kurios taikomi papildomi supaprastinimai) ribą. Daugumoje ES valstybių
narių ši riba neviršija 15 000 EUR. Supaprastintų pirkimų ribos padidinimas ir reguliavimo mažinimas
sudarytų prielaidų pagreitinti pirkimo procedūras ir padidinti efektyvumą, sumažinus administracinę naštą
PO ir tiekėjams, tad turėtų teigiamą poveikį ES paramos panaudojimo spartai.
Pirkimo būdai. Vertinant pirkimų būdų taikymo poveikį ES struktūrinės paramos panaudojimui darytina
išvada, kad pirkimo būdas turi įtakos procedūros trukmei bei ES paramos panaudojimo spartai. Lietuvoje
dažniausiai (tiek pirkimus finansuojant ES lėšomis, tiek kitų šaltinių lėšomis), taikomos paprasčiausios ir
teoriškai trumpiausios procedūros: atviro konkurso procedūra / supaprastinto atviro konkurso procedūros.
Mažiau įprasti pirkimo būdai (konkurencinis dialogas, ribotas konkursas, kt.) taikomi gana retai.
Nė vienas pirkimo būdas savaime nėra efektyvesnis už kitus, bet kiekvienam pirkimui galima parinkti vieną,
kuris užtikrintų didžiausią efektyvumą konkrečiu atveju. Nesudėtingus, aiškiai apibrėžtų parametrų objektus,
kurie tiekiami rinkoje nusistovėjusiomis sąlygomis, nebūtų pagrįsta ir efektyvu pirkti lankstesniais ir
sudėtingesniais pirkimo būdais (skelbiamos derybos, konkurencinis dialogas). Kita vertus, sudėtingus
objektus, kurių kokybiniai parametrai ir kaina gali stipriai varijuoti, o tiekimo sąlygų iš anksto neįmanoma
apibrėžti, nebūtų pagrįsta ir efektyvu pirkti pagal griežtai apibrėžtus pirkimo būdus (atviras ar ribotas
konkursai). Kaip minėta, Lietuvoje dominuoja atviro konkurso būdas, nors ES paramos lėšomis, be kita ko,
finansuojami įvairūs sudėtingi projektai. Dėl to galima daryti išvadą, kad ne visada konkretiems atvejams
taikomi tinkamiausi pirkimo būdai. Tai patvirtina ir per atvejo studijas nagrinėti pirkimai. ES paramos
kontekste įgyvendinama daug sudėtingų infrastruktūrinių projektų, kurie teoriškai turėtų skatinti
lankstesnių ir todėl sudėtingiems pirkimams tinkamesnių būdų taikymą (plačiau apie pirkimo būdų taikymo
alternatyvas ir pasiūlymus žr. 2.1.2 poskyrį).
Tikėtina, kad santykinai retą mažiau įprastų pirkimo būdų taikymo praktiką lemia gebėjimų, patikrintų
gerųjų pavyzdžių, žmogiškųjų išteklių sąnaudos, baimė ir rizika netinkamai atlikti procedūras. Taip pat gali
būti reikšminga ir ES finansavimo šaltinio įtaka, nes ES finansuojami pirkimai yra griežčiau kontroliuojami
ir už pažeidimus taikomos griežtos finansinės sankcijos (taikant mažiau įprastus pirkimo būdus, didesnė
tikimybė suklysti).
Vertinimo kriterijų (mažiausios kainos kriterijus / ekonominio naudingumo kriterijus) poveikis ES
paramos panaudojimo spartai ir efektyvumui
Priežasčių, kodėl PO (remiantis apklausos rezultatais) susiduria su nepakankamos įsigytų objektų kokybės
problema yra daug (teisingas pirkimo objekto apibrėžimas, pirkimo būdo parinkimas, neadekvatus skirtas
dėmesys pirkimo planavimo, rinkos analizės etape, sutarties įgyvendinimo kontrolė, kt.), tačiau viena jų –
mažiausios kainos kriterijaus dominavimas. Lietuvoje absoliuti dauguma viešųjų pirkimų vykdomi pagal
mažiausios kainos kriterijų, o ES vidutiniškai tokių pirkimų dalis sudaro apie trečdalį. Visgi išskiriant pagal
finansavimo šaltinį (ES lėšomis ir ne ES lėšomis finansuojami pirkimai) statistinė analizė rodo, kad ES
viešuosius pirkimus finansuojant ES lėšomis, santykiniai daugiau pirkimų vykdoma taikant ekonominio
naudingumo kriterijų, o skaidant į atskiras kategorijas, dalis dar padidėja.
Mažiausios kainos kriterijaus dominavimas neužtikrina prekių / darbų / paslaugų kokybės ir išlaidų, kurios
bus patirtos per visą įsigyto objekto gyvavimo ciklą, ekonomiškumo, o tai neigiamai veikia ES paramos
panaudojimo efektyvumą ir neatitinka darnios plėtros politikos principų.
Viena vertus, viešojo pirkimo procedūra, taikant mažiausios kainos kriterijų, užtrunka trumpiau ir jai
įgyvendinti reikia mažiau PO darbuotojų išteklių. Kita vertus, pasiūlymų vertinimas tik pagal mažiausios
kainos kriterijų dažnai nėra priimtinas ir tinkamas, ypač kai reikia įvertinti kokybinius prekių, paslaugų ir
darbų parametrus. Europos Komisijos parengtoje viešųjų pirkimų modernizavimo ataskaitoje „Report on
modernisation of public procurement“ (2011)1 siūloma, kad mažiausios kainos kriterijus toliau neturėtų būti
esminis veiksnys, nustatant laimėtoją. Šis kriterijus turi būti pakeistas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
kriterijumi, įvertinant ekonomiškumą, socialinę ir ekonominę naudą bei įsigyjamo objekto sąnaudas per visą
gyvavimo ciklą.

1

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201110/20111025ATT30281/20111025ATT30281EN.pdf.
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Atsižvelgiant į pirmiau aptartus mažiausios kainos ir ekonominio naudingumo pasiūlymų vertinimo kriterijų
naudojimo ypatumus, vertinimo kriterijų taikymas ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo spartai įtakos
turi, tačiau ne tokios reikšmingos, kaip procedūros tipas arba ieškinių gavimas per procedūrą. Analizuojant
ES paramos panaudojimo efektyvumo aspektu, pasiūlymų vertinimo kriterijaus parinkimas turi reikšmingos
įtakos, nes ekonominio naudingumo kriterijaus taikymas sudaro prielaidų įsigyti pirkėjo poreikius geriau
atitinkančias prekes, darbus, paslaugas, atsižvelgti į išlaidų, kurios bus patirtos per visą įsigyto objekto
gyvavimo ciklą, ekonomiškumą.
Tam tikrų prekių, darbų, paslaugų tipų, finansuojamų ES paramos lėšomis, įsigijimo ypatumai
ES lėšomis finansuojamų prekių, darbų, paslaugų pirkimai dažniausiai buvo vykdomi taikant atviras
procedūras (atviras konkursas, supaprastintas atviras konkursas)2. Visgi nepaneigiama, kad pasitaikė ir
mažiau tradicinių pirkimo būdų taikymo atvejų – ribotas / supaprastintas konkursas, derybų procedūros.
Tarp pastebėtų ypatumų – ekonominio naudingumo kriterijaus taikymas, vykdant tam tikrų paslaugų
kategorijų pirkimus. Paslaugų pirkimus finansuojant ES paramos lėšomis, pirkimų dalis pagal ekonominio
naudingumo kriterijų siekia 8,7 proc. Skaidant pagal atskiras paslaugų kategorijas pastebima, kad pirkimų
dalis pagal ekonominio naudingumo kriterijų didėja, kai perkamos mokymų, IT diegimo, projektų
administravimo paslaugos. Įsigyjant mokymų ir IT paslaugas, kai pirkimai finansuojami ES lėšomis, pirkimų
dalis, taikant ekonominio naudingumo vertinimą, siekia 41–45 proc.
Analizuojant prekes, ES struktūrinės paramos lėšomis buvo vykdoma daugiausia šių kategorijų pirkimų:
medicininė įranga, kompiuterinė įranga, laboratorinė, optinė ir precizinė įranga. Daugiau nei 96 proc. šių
kategorijų prekių pirkimų, finansuotų ES lėšomis, buvo vykdomi taikant mažiausios kainos kriterijų.
Dažniausiai įsigyjant ES lėšomis finansuotus darbus (statybos darbai, kelių tiesimo darbai, įtraukiant
greitkelių tiesimo darbus, bei kapitalinio remonto ir atnaujino darbai) buvo taikomas mažiausios kainos
kriterijus, nors matoma tendencija, kad pirkimus finansuojant ES paramos lėšomis, ekonominio
naudingumo kriterijaus taikymas yra įprastesnė praktika.
VPĮ išimčių taikymo poveikis ES paramos panaudojimo spartai ir efektyvumui
Formuluotina išvada, kad išimčių taikymas turi tik ribotą įtaką ES paramos panaudojimo spartai ir
efektyvumui pirmiausia dėl to, kad pirkimo procedūros, per kurias taikomos VPĮ išimtys, yra ganėtinai retos,
todėl ir išimčių įtaka ES paramos panaudojimo spartai ir efektyvumui nėra vertinama kaip reikšminga. Tarp
paminėtinų išimčių taikymo atvejų galėtų būti pirkimai iš socialinių įmonių, nes per apklausą PO gana
kritiškai vertino socialinių įmonių teikiamų prekių, paslaugų ar darbų kokybę, be to, pažymėjo, kad perkamų
objektų įkainiai viršija rinkos įkainius. Dar viešojoje erdvėje pateikiama pastabų, kad socialinėmis įmonėmis
naudojamasi siekiant finansinės naudos ir pelno (nes išimtines sąlygas numato VPĮ ir teikiama valstybės
parama), o ne socialinių tikslų, užfiksuota galimų piktnaudžiavimo atvejų, įgyvendinant ES paramos
projektus3. Visa tai neigiamai veikia ES paramos panaudojimo efektyvumą ir tempus, tačiau vertinant
pirkimų iš socialinių įmonių mastus, bendras poveikis visai sistemai nėra didelis, nes tokie pirkimai nėra
dažni.
Viešųjų pirkimų kontrolės sistema
įgyvendinančiosiose institucijose

ir

viešųjų

pirkimų

kontrolės

procedūros

Viešųjų pirkimų kontrolės sistema
Viešųjų pirkimų kontrolės sistemą sudaro keletas lygmenų. Pagrindinė VPT funkcija yra prižiūrėti, kaip
laikomasi viešųjų pirkimų įstatymų nuostatų reikalavimų, įgyvendinant viešuosius pirkimus, ir ji yra
vienintelė institucija, turinti įgalinimų viešųjų pirkimų srityje. Įgyvendinančiųjų institucijų kompetencija ir
įgalinimai susiję tik su ES paramos lėšų administravimu, o taikomas poveikis susijęs tik su projekto išlaidų
pripažinimu tinkamomis finansuoti, finansavimo skyrimu bei finansinių korekcijų skirtam finansavimui
taikymu, tačiau realizuodamos šią funkciją įgyvendinančiosios institucijos turi įsitikinti, kad rangos,
paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutartys sudarytos neprieštaraujant VPĮ nuostatoms. LR valstybės
kontrolė atlieka audito institucijos funkciją ir vykdo Europos Komisijai deklaruotų išlaidų auditą bei ES
paramos valdymo ir kontrolės sistemos auditą.
2

Statistika ES lėšomis finansuojamų pirkimų atveju pateikiama tik paskelbtiems pirkimams, todėl nėra duomenų apie
pirkimo būdų taikymą, kai pirkimai nėra skelbti.
3 http://www.verslokryptis.lt/lt/naujienos/verslas-finansai/socialinese-imonese-vesi-piktnaudziavimas/
http://www.fntt.lt/lt/news/view/?id=688.
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Atsižvelgiant į nurodytą institucijų, dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose ir ES paramos
administravimo procedūrose, kompetencijas ir funkcijas manytina, kad teoriškai jos yra suderintos, nes jų
atliekami veiksmai nukreipti į kokybiškai skirtingus objektus. Vis dėlto pažymėtina, jog tai nereiškia, kad
minėtų institucijų atliekami veiksmai nepersidengia, o jų vykdomos funkcijos įgyvendinamos efektyviai. Keli
kontrolės lygmenys sistemoje nėra blogai, nes kiekvienas kontrolės lygmuo tikrina skirtingus aspektus ir
prižiūri kito lygmens kontrolių efektyvumą. Visgi sistemos dalyviai nurodė, kad kontroliuojančiosios
institucijos skirtingai vertina viešųjų pirkimų taikymo praktiką, skirtingos institucijos arba skirtingi
darbuotojai pateikia skirtingas VPĮ interpretacijas bei atitinkamai skirtingas išvadas ar rekomendacijas.
Tokia situacija galimai yra susidariusi dėl skirtingo patikrų detalumo bei kontroliuojančiųjų institucijų
funkcijų. Tai ilgina viešųjų pirkimų kontrolės procedūrų trukmę ir neigiamai veikia ES paramos lėšų
panaudojimo spartą.
Pažymėtina, kad VPT yra kontroliuojančioji institucija, kuri turi tiesiogiai į viešųjų pirkimų procedūras
nukreiptus įgalinimus. Įgyvendinančiųjų institucijų pareiga kreiptis išvados į VPT nėra iki galo aiški.
Vadovaujantis vienais teisės aktais, įgyvendinančioji institucija, įtarusi viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimą,
privalo informuoti apie jį VPT, taigi tvirtinama įgyvendinančiosios institucijos pareiga informuoti apie jį VPT.
O kituose teisės aktuose numatyta, kad įgyvendinančioji institucija, įtarusi pažeidimą, gali kreiptis į VPT –
taigi įtvirtinama įgyvendinančiosios institucijos teisė savo nuožiūra nuspręsti dėl kreipimosi į VPT.
Metodinėse pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijose apskritai nėra nustatyta ES paramą
administruojančios institucijos, įtariančios viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimą, pareiga kreiptis į VPT.
Toks teisinis reguliavimas nesukuria pakankamai aiškumo ir nulemia skirtingos įgyvendinančiųjų institucijų
praktikos formavimąsi. Atkreiptinas dėmesys, kad kreipimasis išvados į VPT visuomet reiškia, jog projekto
įgyvendinimas užsitęs, nes VPT turi teisę nagrinėti tokius pažeidimus 20 darbo dienų (atskirais atvejais – ir
60 darbo dienų) nuo visų reikalingų dokumentų ir informacijos gavimo dienos. Per tikslinės grupės diskusiją
buvo pažymėta, kad kreipimųsi į VPT srautas yra didelis, o VPT, turėdama ribotus išteklius, nėra pajėgi
pateikti operatyvių atsakymų. Apklausos rezultatai taip pat rodo, kad PO VPT pateikiamų atsakymų, išvadų
pateikimo operatyvumą taip pat vertino silpniausiai.
Viešųjų pirkimų kontrolės procedūros įgyvendinančiosiose institucijose
Analizė parodė, kad nors visos įgyvendinančiosios institucijos atlieka tą pačią viešųjų pirkimų tikrinimo
užduotį, jų patikrų atrankos principai, proceso žingsniai, patikrų klausimai, tikrinami dokumentai labai
skiriasi. Patikrų detalumų skirtumai rodo, kad tiek įgyvendinančiųjų institucijų sistemos mastu, tiek bendrai
viešųjų pirkimų kontrolę vykdančių institucijų mastu nėra suderinti „kritiniai patikros taškai“, kurie leistų
optimizuoti kontrolės efektyvumą. Projektų vykdytojų įgyvendinančiosiose institucijose, kurie tikrina
viešuosius pirkimus, apklausa taip pat parodė, kad procedūros yra aiškios ir suprantamos, pritaikomos
praktiškai, tačiau silpniau vertinamas procedūrų efektyvumas (sugaištamo laiko ir gauto rezultato santykis).
Siekiant suvienodinti praktiką ir padidinti patikrų efektyvumą, siūloma ES paramos administravimo
sistemos lygmeniu suderinti pirkimo apimties tikrinimą, priimant bendrą sutarimą dėl bendrų „kritinių
kontrolės taškų“ ir tikrinimo detalumo. Taip pat siūlomas įgyvendinančiųjų institucijų patikros procedūrų ir
patikros lapų verifikavimas / patikrinimas, kuris patvirtintų, kad procedūros yra pakankamos nustatyti
galimus VPĮ pažeidimus (ES paramos tinkamumo finansuoti ir finansinių korekcijų taikymo kontekste).
Daugelis įgyvendinančiųjų institucijų taiko rizika grįstą vertinimą atrinkdamos išankstinės ir paskesnės
viešųjų pirkimų kontrolės priemones. Visgi PAFT numato, kad atrankinis viešųjų pirkimų tikrinimas gali būti
taikomas tik mažos vertės pirkimams. Todėl nėra iki galo išnaudojamos galimybės visos sistemos mastu
taikyti rizika grįstą požiūrį ir mažinti kontrolės išlaidas, išsamiai tikrinant tik rizikingiausias sritis, likusioms
sritims taikant reprezentatyvią atranką. Skatintina daugiau dėmesio skirti kontrolių efektyvumui didinti,
taikant rizikos valdymo principus. Siūloma visoms kontroliuojančiosioms institucijoms priimti sprendimą
dėl rizikos valdymu grįsto viešųjų pirkimų kontrolės sistemos taikymo principų ir tokios sistemos
priimtinumo visoms kontroliuojančiosioms institucijoms. Sutarus dėl rizika grįsto kontrolės sistemos
modelio, taikyti jį visą, tikrinant ES lėšomis finansuojamų projektų pirkimus.
PO ir viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų gebėjimai
Vertinant atliktos atvejo studijos bei įvykdytos apklausos rezultatai parodė, kad apskritai stebimi ganėtinai
dideli kokybiniai pirkimų gebėjimų skirtumai tarp atskirų PO. Didesnės ar daugiau pirkimų organizuojančios
PO turi akivaizdžiai geresnius gebėjimus ir patirtį, todėl ir jų procedūrų kokybė gerokai aukštesnė. Didelę
mažesniųjų PO viešųjų pirkimų dalį vykdo darbuotojai, kurių pagrindinė funkcija nėra viešieji pirkimai.
Apklausos rezultatai parodė, kad apie 43 proc. respondentų, kurie nepriklauso TOP 100 PO, nurodė
neturintys viešųjų pirkimų specialistų. Apie 50 proc. respondentų, kurie nepriklauso didžiausių PO šimtukui,
įvardijo viešųjų pirkimų patirties stoką kaip labai reikšmingą veiksnį, siekiant tinkamai ir efektyviai vykdyti
viešuosius pirkimus. Visgi pažymėtina, kad ES paramą panaudoti trukdo ne tik PO gebėjimų stoka, tačiau ir
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projektų vykdytojų suinteresuotumo ir atsakomybės stygius laiku vykdyti viešuosius pirkimus, laikytis
terminų (ypač valstybinio sektoriaus institucijos), tai iš dalies irgi nulemia, kodėl viešieji pirkimai vėluoja, o
dėl to vėluoja ir veiklų įgyvendinimas.
Viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų kompetencija PO atliktoje apklausoje nebuvo vertinama
kaip reikšmingiausias veiksnys viešųjų pirkimų sistemoje (didesnė reikšmė buvo teikiama tokiems aspektams
kaip žmogiškųjų išteklių poreikis ir administracinė našta, dažna reglamentavimo kaita ir sudėtingumas,
mažesniųjų PO gebėjimų trūkumo problema). Apskritai PO per apklausą gana palankiai vertino
kontroliuojančiųjų institucijų kompetenciją. Tačiau tikslinės grupės ir įgyvendinančiųjų institucijų
darbuotojų apklausos rezultatai rodo, kad viena iš įgyvendinančiųjų institucijų projektų vadovų (viešųjų
pirkimų dokumentaciją vertina projektų vadovai) kompetencijų problemų – platus jų funkcijų spektras,
reikalaujantis tiek vadybos, tiek teisės, tiek kartais inžinerijos, technologijų kompetencijų. Dauguma projektų
vadovų neturi teisinės krypties išsilavinimo, be to, patys projektų vykdytojai pastebėjo, kad jiems trūksta
kompetencijos viešųjų pirkimų srityje ir siūlė viešųjų pirkimų priežiūrą perduoti viešųjų pirkimų
specialistams. Įvertinus, kad viešųjų pirkimų įstatymas yra sudėtingas, dažnai keičiasi, taip pat yra gausu
VPT išaiškinimų ir rekomendacijų, pastebima nevienodo viešųjų pirkimų teisės aktų taikymo aiškinimo
praktika, neatmetama, kad projektų vadovų kompetencija gali būti nepakankama.
Viešųjų pirkimų reglamentavimas
Ginčų nagrinėjimo tvarka
Kaip jau buvo minėta, reikšmingiausios įtakos ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo spartai ir
efektyvumui turi pirkimo rūšis (tarptautinis arba supaprastintas) ir viešojo pirkimo procedūrų apskundimas,
todėl Ataskaitoje plačiau nagrinėjama ginčų nagrinėjimo tvarka ir galimybės didinti jos efektyvumą.
Lietuvoje šiuo metu nustatyta per dviejų pakopų pirkimo procedūrą priimamų sprendimų apskundimo
sistema: (i) ikiteisminė ginčo nagrinėjimo procedūra, pateikiant PO pretenzijas; (ii) teisminė ginčų
nagrinėjimo procedūra. Autorių nuomone, ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija, jeigu ji naudojama
tinkamai, yra efektyvus sistemos elementas, leidžiantis PO efektyviai ir greitai ištaisyti padarytas klaidas.
Visgi praktikoje pasitaiko atvejų, kai ikiteisminė pretenzijų nagrinėjimo stadija naudojama netinkamai, nes
PO pretenzijas nagrinėja formaliai, siekdamos apsiginti, o ne išspręsti klausimą iš esmės. Formalus
pretenzijų nagrinėjimas ir vengimas spręsti susidariusias problemas sudaro prielaidų tolesniems teisminiams
ginčams, o tai turi esminės įtakos vykdomų pirkimų terminams ir operatyvumui.
2011 m. birželio mėn. buvo priimti CPK pakeitimai (sutrumpinti terminai procesiniams dokumentams rengti
bei numatyta galimybė dokumentus įteikti elektroninėmis priemonėmis) leidžia manyti, kad nesudėtingų
bylų nagrinėjimo terminas galėtų sutrumpėti maždaug 30 dienų. Tačiau galima daryti išvadą, kad vien
procesinės bylų nagrinėjimo tvarkos pakeitimai neužtikrins pakankamo viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo
paspartinimo. Atsižvelgiant į didelį teismų užimtumą, išlieka didelė tikimybė, kad viešųjų pirkimų bylos
nebus nagrinėjamos ir per pailgintą 60 dienų terminą. Kadangi bylų nagrinėjimo teismuose statistika
pateikiama tik už 2010 m., kol kas dar nėra rezultatų, kiek 2011 m. CPK pakeitimai lėmė bylų nagrinėjimo
paspartinimą. Todėl galimus pokyčius, sprendžiant ginčų nagrinėjimo paspartinimo procesus, siūloma daryti
palaipsniui, pirma įvertinus CPK pakeitimų poveikį. Pasiūlymai dėl ginčų nagrinėjimo paspartinimo pateikti
rekomendacijų lentelėje.
VPĮ taikymą reglamentuojantys metodiniai dokumentai, jų pakankamumas ir suderinamumas
Dėl metodinių dokumentų spektro. VPT yra parengusi rekomendacijų, kuriose išdėstyti patarimai PO
įvairiais viešųjų pirkimų procedūrų organizavimo klausimais. Rekomendacijas galima skirstyti į bendrąsias,
skirtas bendriems esminiams viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo klausimams aptarti, ir specialiąsias,
skirtas išimtinėms procedūroms ar atskiroms prekėms ir paslaugoms įsigyti. Palyginti su kitose ES valstybėse
narėse teikiamais pavyzdiniais metodiniais dokumentais, VPT teikiamos informacijos spektras yra
pakankamai platus. Autorių nuomone, VPT teikiama informacija apima visus esminius pirkimo procedūrų
reguliavimo klausimus, todėl yra pakankama. Papildomai galėtų būti parengti standartiniai pirkimo
dokumentai, skirti sudėtingesniems pirkimo būdams (skelbiamoms deryboms, konkurenciniam dialogui,
projekto konkursui, pirkimams, kuriuose taikomas elektroninis aukcionas, ir kt.). Be to, galėtų būti ieškoma
vartotojui palankesnių informacijos pateikimo formų, teikiami gerosios praktikos pavyzdžiai, kuriais galėtų
vadovautis PO.
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VPĮ kaita, poveikis ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo spartai ir efektyvumui bei korupcijos
sumažėjimui
VPĮ Ataskaitoje nagrinėjamu laikotarpiu buvo pakeistas 9 kartus, pakeitimų apimtis didelė. Formaliai
vertinant iš viešųjų pirkimų teisinių santykių stabilumo perspektyvos akivaizdu, kad VPĮ keičiamas per
dažnai. Visgi turinio prasme padaryti pakeitimai reikšmingi ir, autorių nuomone, reikalingi.
VPĮ pakeitimai turėjo poveikį procedūrų sudėtingumui, ypač operatyvinio prisitaikymo prie pokyčių aspektu.
Per trumpalaikę perspektyvą tokie pakeitimai galėjo neigiamai paveikti procedūrų įgyvendinimą, tačiau per
ilgalaikę ar sistemos perspektyvą pakeitimai iš esmės buvo reikalingi. Kaip bendros sistemos, taip ir ES
struktūrinės paramos lėšų panaudojimo kontekste VPĮ pakeitimai iki prisitaikymo prie pakeitimų galėjo
turėti neigiamos įtakos, tačiau sistemos prasme pakeitimai sukuria prielaidas didinti spartą ir efektyvumą.
Visgi šių prielaidų įgyvendinimas priklauso nuo sistemos dalyvių gebėjimų, kurie ne visais atvejais yra
pakankami.
VPĮ suderinamumas su ES politikomis (darni plėtra, aplinkos apsaugos, inovacijų skatinimas)
VPĮ ir poįstatyminių teisės aktų nuostatos sukuria ne prastesnes inovatyviųjų pirkimų vykdymo galimybes,
negu taisyklės, taikomos kitose ES valstybėse narėse. Pagrindinės priemonės, kuriomis sukuriamos
prielaidos skatinti inovatyvumą: (i) išankstinis techninių specifikacijų skelbimas; (ii) alternatyviųjų
pasiūlymų institutas; (iii) galimybė taikyti konkurencinio dialogo būdą. Darnieji pirkimai apima tris
dimensijas: i) geriausia vertė už pinigus per visą produkto gyvavimo laikotarpį; ii) poveikio aplinkai
panaikinimas ar sumažinimas, arba žalieji pirkimai; iii) socialinė nauda, arba socialiniai pirkimai. Visi šie
principai integruoti į Lietuvos viešųjų pirkimų sistemą. Geriausia vertė už pinigus per visą produkto
gyvavimo laikotarpį gali būti užtikrinama naudojant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo
kriterijų. Žalieji pirkimai apibrėžiami kaip tokie viešieji pirkimai, kai PO į viešojo pirkimo sąlygas įtraukia
vieną ar kelis aplinkosaugos kriterijus. VPĮ 24 str. 3 d. įpareigoja PO LRV nustatytais atvejais pirkimo
dokumentuose nustatyti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus ir (arba)
kriterijus. VPĮ taip pat numato ir galimybes socialinius aspektus integruoti į viešųjų pirkimų procedūras.
Apibendrinant galima teigti, kad VPĮ ir poįstatyminiai teisės aktai atitinka aktualias ES politikas.
Rekomendacijos pateikiamos šios Ataskaitos šeštame skyriuje.
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Įvadas
Problematika
Viešieji pirkimai yra svarbi Lietuvos ekonomikos dalis – išleidžiamų lėšų suma, vykdant viešuosius
pirkimus, prilygsta dešimtadaliui bendrojo šalies vidaus produkto arba trečdaliui Lietuvos nacionalinio
biudžeto4. Tokie viešųjų pirkimų mastai taip pat lemia šios temos aktualumą.
Viešieji pirkimai yra viena horizontalių ES politikų, kurios tikslas – užtikrinti efektyvų viešųjų lėšų
panaudojimą. Tačiau, nagrinėjant ES struktūrinės paramos panaudojimo patirtį, neretai konstatuojama,
kad viešųjų pirkimų procedūros lėtina ES paramos panaudojimo tempus, padidina įsigyjamų darbų ir
paslaugų kainas, perkančiosioms organizacijoms ne visada pavyksta įsigyti pirkėjo poreikius geriausiai
atitinkančias prekes ar paslaugas, viešųjų pirkimų įstatymo ir poįstatyminių aktų nuostatų keitimas
apsunkina pirkimo procedūrų vykdymą, procedūros yra sudėtingos, brangios ir ištęstos.
Viena dažniausių ES lėšomis finansuojamų projektų pažeidimų sričių yra viešųjų pirkimų procedūrų
pažeidimai, o tai daro įtaką ES paramos panaudojimo tempui ir mastams, nes pažeidimų tyrimas užtrunka,
o projektams taikomos finansinės korekcijos. Problemos mastą iliustruoja 2012 m. vasario mėn. įvykiai.
Europos Komisija, remdamasi LR valstybės kontrolės pateiktomis išvadomis, laikinai nutraukė ES lėšų
mokėjimą iš Europos regioninės plėtros ir Sanglaudos fondų5. Savo išvadose LR valstybės kontrolė
pažymėjo, kad „26 mln. litų iš visos 2010 metais deklaruotos Europos Komisijai sumos – beveik 3 mlrd.
Litų – galėjo būti susiję su netinkamai projektų vykdytojų atliktomis procedūromis. Dauguma Valstybės
kontrolės įvardytų neatitikimų siejama su projektų vykdytojų atliekamais viešaisiais pirkimais“6.
Taigi, viešųjų pirkimų problemos ES kontekste yra labai įvairios, todėl akivaizdus poreikis išanalizuoti
priežastis, lemiančias šiuos reiškinius, ir nustatyti, kaip būtų galima optimizuoti viešųjų pirkimų išdavas, t.
y. įsigyti pirkėjo poreikius geriausiai patenkinančias prekes, darbus ar paslaugas, racionaliai naudojant
viešąsias lėšas, optimizuoti procedūrų trukmę bei žmogiškųjų išteklių sąnaudas bei užtikrinti procedūrų
teisėtumą.
2011 m. lapkričio 10 d. tarp LR Finansų ministerijos ir ūkio subjektų grupės, kurią sudaro PwC bei TGS,
pasirašyta paslaugų teikimo sutartis Nr. 14P-50 dėl viešųjų pirkimų poveikio Europos Sąjungos
struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumui vertinimo paslaugų. Vertinimo trukmė – 2011 m.
lapkritis–2012 m. birželis.
Vertinimo tikslas – tobulinti ES struktūrinės paramos panaudojimą, įvertinant viešųjų pirkimų poveikį
jos panaudojimo efektyvumui.
Vertinimo uždaviniai:
•

įvertinti Viešųjų pirkimų įstatyme ir poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų taikymo
poveikį ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo efektyvumui;

•

įvertinti viešųjų pirkimų procedūrų ir ES struktūrinės paramos administravimo procedūrų
pakankamumą bei suderinamumą;

•

įvertinti Viešųjų pirkimų įstatyme ir poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų
suderinamumą su aktualiomis Lietuvos ir ES politikomis. Pateikti gerosios ir blogosios užsienio
šalių praktikos atvejus.

Ataskaita parengta remiantis viešuosius pirkimus ir ES struktūrinės paramos administravimą
reglamentuojančiais teisės aktais; statistiniais Lietuvos viešųjų pirkimų, vykdytų 2009–2011 m.,
duomenimis7; įgyvendinančiųjų institucijų darbuotojų, vykdančių viešųjų pirkimų kontrolę, bei PO, kurios
4

LR ūkio ministerijos 2011–2012 m. prioritetai, patvirtinti 2011 m. birželio 15 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 4-422.
http://verslas.delfi.lt/business/lietuvai-sustabdytas-es-lesu-mokejimas.d?id=56097007.
6 http://www.esparama.lt/naujiena?id=090bdd538012611c.
7 Į duomenis neįtraukti mažos vertės pirkimai. Taip pat, lyginant ES ir kitų šaltinių lėšomis finansuojamų pirkimų
statistiką, analizei naudoti tik skelbti 2009–2011 m. viešieji pirkimai, neįtraukiant mažos vertės pirkimų.
5
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vykdo ES finansuojamus projektus, apklausų rezultatais; interviu su įgyvendinančiųjų institucijų atstovais
ir PO rezultatais; PO pateiktų probleminių viešųjų pirkimų dokumentų analize (atvejo studijos); viešai
prieinamais antriniais duomenų šaltiniais (tyrimai ir studijos viešųjų pirkimų srityje, VPT atskaitos, ES
struktūrinės paramos projektų statistiniai duomenys, kita viešai prieinama informacija).
Ataskaitos struktūra
Pirmame Ataskaitos skyriuje pateikiamas vertinimo metodikos aprašymas, antrame Ataskaitos skyriuje
pateikiami pirkimo elgsenos analizės rezultatai, kurie apima ES ir kitų šaltinių lėšomis finansuojamų
viešųjų pirkimų palyginimą, vertinama pirkimų trukmė ir pasiekti rezultatai. Trečiame skyriuje pateikiama
viešųjų pirkimų kontrolės sistemos ir procedūrų analizė, ketvirtame – viešųjų pirkimų reglamentavimo
vertinimas bei atliktų atvejo studijų analizės rezultatai, taip pat viešųjų pirkimų tobulinimo krypčių
apžvalga kitose šalyse. Užsienio šalių praktikos analizė bei atvejo studijų analizės rezultatai yra integruoti
Ataskaitoje, siekiant iliustruoti nagrinėjamų klausimų problematiką. Penktame Ataskaitos skyriuje
pateikiamos išvados pagal vertinimo klausimus, šeštame – rekomendacijos.
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1.

Vertinimo pagrindas

1.1 Tikslas, uždaviniai, vertinimo klausimai
Vertinimo tikslas – tobulinti ES struktūrinės paramos panaudojimą, įvertinant viešųjų pirkimų poveikį
jos panaudojimo efektyvumui.
1. lentelė. Vertinimo uždaviniai ir klausimai

Uždavinys
Įvertinti
VPĮ
ir
poįstatyminiuose teisės
aktuose
nustatytų
reikalavimų
taikymo
poveikį ES struktūrinės
paramos
lėšų
panaudojimo
efektyvumui.

Vertinimo klausimai
Kokį poveikį prekių ir paslaugų pirkimo kainai turi viešųjų pirkimų
finansavimo šaltinis (ES struktūrinės paramos lėšos)?
Kokį poveikį ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo spartai ir efektyvumui
turi skirtingi viešųjų pirkimų atlikimo būdai (atviras konkursas, ribotas
konkursas, derybos ir t. t.)?
Kokį poveikį ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo spartai ir efektyvumui
turi „mažiausios kainos“ ir „ekonominio naudingumo“ pasiūlymų vertinimo
kriterijų taikymas?
Kokį poveikį viešųjų pirkimų organizavimui turi perkami objektai (pvz.,
skirtingos paslaugų grupės – mokymų paslaugos, projektų administravimo
paslaugos, informacinių sistemų diegimo paslaugos ir kt.; skirtingos prekių,
darbų grupės)? Kokių pastebėta ypatumų?
Kokį poveikį viešųjų pirkimų organizavimui ir ES struktūrinės paramos lėšų
panaudojimo spartai ir efektyvumui turi Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų
išimčių taikymas (pvz., pirkimai iš susijusių įmonių, iš socialinių įmonių,
mokslinių tyrimų pirkimai)?
Ar pakankami ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų projektų
vykdytojų gebėjimai taikyti VPĮ ir poįstatyminių teisės aktų nuostatas?
Ar pakankami įgyvendinančiųjų institucijų gebėjimai kontroliuoti projektų
vykdytojų atliekamus viešuosius pirkimus ir taikyti rizikos prevencijos
priemones?
Ar tinkami ir pakankami bei tarpusavyje suderinti pavyzdiniai VPĮ taikymą
reglamentuojantys metodiniai dokumentai?
Papildomas klausimas: ar projektų vykdytojams pateikiami pakankami
metodiniai dokumentai, praktiniai nestandartinių procedūrų pavyzdžiai, geroji
praktika?

Įvertinti
viešųjų
pirkimų procedūrų ir ES
struktūrinės
paramos
administravimo
procedūrų
pakankamumą
ir
suderinamumą.

Ar suderintos ES struktūrinės paramos administravimo procedūros ir viešųjų
pirkimų procedūros? Jei ne, nustatyti jų optimalaus suderinimo, siekiant
spartesnio ir efektyvesnio ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo,
galimybes.
Kokį poveikį ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo spartai ir efektyvumui
turi viešųjų pirkimų procedūros (pvz., skundų nagrinėjimo tvarka, apskundimo
ir kiti terminai)? Nustatyti tokių procedūrų optimizavimo galimybes ir
pasiūlymus dėl rekomendacijų projektų vykdytojams, siekiant paspartinti
ilgiausiai trunkančių procedūrų vykdymą.
Ar tinkamos ir pakankamos viešųjų pirkimų eigos ir sutarčių vykdymo
kontrolės procedūros? Jei ne, nustatyti perteklines arba trūkstamas procedūras
ir kontroliuojančiąsias institucijas, pateikti pasiūlymus dėl jų veiklos
optimizavimo, derinant su ES struktūrinės paramos administravimo
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Uždavinys

Vertinimo klausimai
procedūromis. Panagrinėti rizikų vertinimo procedūrų įgyvendinančiose
institucijose pakankamumą ir tinkamumą.

Įvertinti VPĮ ir
poįstatyminiuose teisės
aktuose nustatytų
reikalavimų
suderinamumą su
aktualiomis Lietuvos ir
ES politikomis. Pateikti
gerosios ir blogosios
užsienio šalių praktikos
atvejus.

Kokį poveikį viešųjų pirkimų procedūrų sudėtingumui turėjo VPĮ nuostatų
keitimas 2008–2010 m.? Kaip šie procesai paveikė ES struktūrinės paramos
lėšų panaudojimo spartą ir efektyvumą?
Kokį poveikį korupcijai (jos padidėjimui ar sumažėjimui) turėjo VPĮ nuostatų
keitimas 2008–2010 m.? Kaip šie procesai (korupcijos padidėjimas ar
sumažėjimas) paveikė ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo spartą ir
efektyvumą?
Kaip VPĮ ir poįstatyminiai aktai atitinka aktualias ES politikas – darnią plėtrą,
aplinkos apsaugą ir inovacijų skatinimą?
Kokia yra kitų ES šalių patirtis užtikrinant VPĮ nuostatų taikymą, įgyvendinant
ES struktūrinių fondų projektus (nagrinėti po dvi senąsias ir naująsias ES šalis
pagal techninėje vertinimo užduotyje nustatytą problematiką)? Ko iš jų galima
pasimokyti?

Šaltinis: Techninė specifikacija.

1.2 Koncepcinis vertinimo modelis
Viešųjų pirkimų tikslas, įtvirtintas VPĮ, yra vadovaujantis įstatymo reikalavimais sudaryti viešojo pirkimo–
pardavimo sutartį. Vis dėlto vien tokios sutarties sudarymo faktas, laikantis nustatytų teisės normų,
nelemia viešųjų pirkimų sistemos efektyvumo.
Viešųjų pirkimų sistemoje svarbi teisės ir vadybos teorijos bei taikymo praktikos sankirta8. Pastebima, kad
dominuoja tendencijos atitikties viešųjų pirkimų procedūrų reikalavimams užtikrinti (kaip nusipirkti
teisėtai), o pirkimo algoritmas (t. y. kaip perkama), lemia ir patį pirkimo rezultatą – kas nusiperkama.
Idealiu siekiamu atveju svarbu surasti sankirtos tašką, kad viešųjų pirkimų procedūros būtų vykdomos
efektyviai vadybiniu požiūriu ir teisėtai teisiniu požiūriu, laikantis pamatinių teisės normų ir viešųjų
pirkimų principų.
Viešųjų pirkimų efektyvumas galėtų būti vertinamas kaip pirkėjo poreikius tenkinančių prekių, darbų ir
paslaugų įsigijimas už racionalią kainą jam reikiamu momentu, tinkamiausiai panaudojant žmogiškuosius
išteklius. Taigi, siektinu idealiu atveju viešųjų pirkimų sistema turėtų pasižymėti šiais parametrais:

8

•

Pirkėjo poreikio patenkinimas. Viešojo pirkimo procedūros rezultatas turėtų būti pirkėjo
reikalavimus (poreikius) atitinkančių prekių, darbų ar paslaugų įsigijimas, antraip viešieji pirkimai
prarastų pamatinį tikslą – patenkinti konkretų poreikį. Šį tikslą apibūdina ne tik tokie parametrai
kaip įsigyto objekto kokybė ir kaina, tačiau ir prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas reikiamu
momentu (reikiama prekė, darbai, paslauga reikiamoje vietoje ir reikiamu laiku).

•

Racionalus viešųjų lėšų panaudojimas (efektyvumas). Pirkėjas per viešuosius pirkimus
įsigydamas prekių, darbų ar paslaugų naudoja viešąsias lėšas. Siektina, kad pirkėjo reikalavimus
atitinkančios prekės, darbai ar paslaugos būtų įsigytos taupiai, taikant ekonominio racionalumo
principą. Ekonominio racionalumo samprata reikalauja, kad priimtas sprendimas būtų racionaliai
pagrįstas, palyginus naudą su sąnaudomis. Kitas svarbus parametras, vertinant viešųjų pirkimų
procedūrų efektyvumą, – žmogiškųjų išteklių poreikis viešosioms pirkimų procedūroms
administruoti. Siektina, kad viešosioms procedūroms įvykdyti reikėtų kuo mažiau žmogiškųjų
išteklių ir būtų patirta kuo mažiau administracinių sąnaudų.

•

Viešojo pirkimo procedūrų trukmė. Procedūrų trukmė taip pat yra vienas svarbiausių
parametrų, lemiančių pirkėjo poreikio patenkinimą. Prekės, darbai ir paslaugos yra pirkėjui
reikalingos ir efektyvios tam tikru momentu. Idealiu atveju viešųjų pirkimų procedūros turėtų
trukti kuo trumpiau.

Konferencija „Viešieji pirkimai: 2012: sprendimai verslui“.
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2. lentelė. Siekiami viešųjų pirkimų sistemos rezultatai ir poveikis

Kriterijus
Pirkėjo
patenkinimas

poreikio

Racionalus viešųjų lėšų
naudojimas (efektyvumas)
Viešojo pirkimo procedūrų
trukmė

Kriterijaus paaiškinimas
Įsigyjamos pirkėjo poreikį geriausiai tenkinančios prekės /
darbai / paslaugos.
Prekės / darbai / paslaugos įsigyjamos racionaliai
panaudojant viešąsias lėšas ir patiriant kuo naudojant kuo
mažiau žmogiškųjų išteklių bei administracinių sąnaudų.
Prekės / darbai / paslaugos įsigyjamos kaip įmanoma
greičiau.

Šaltinis: sudaryta autorių.

Siekiant, kad viešųjų pirkimų sistema būtų efektyvi, svarbūs tokie elementai kaip viešųjų pirkimų sistemos
dalyvių gebėjimai, pakankami žmogiškieji ištekliai, gerosios praktikos sklaida, viešųjų pirkimų kontrolės
procedūros, teisinė bazė. Toliau lentelėje išskiriame pateikiamas dimensijas, kurios svarbios efektyviai viešųjų
pirkimų sistemai pasiekti.
3. lentelė. Viešųjų pirkimų sistemos analizės dimensijos ir kokybiniai vertinimo kriterijai

Dimensija

Kokybiniai kriterijai

Reglamentavimas
(VPĮ ir poįstatyminiai
teisės aktai, ES
paramos
administravimo
procedūros) ir jo
praktinis taikymas

•

Viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų suderinamumas, pastovumas,
suteiktos lankstumo galimybės.

•

Reglamentavime integruotos ES politikos kryptys – darni plėtra, aplinkos apsauga,
inovacijų skatinimas.

•

Metodinių nurodymų, rekomendacijų, kaip taikyti viešųjų pirkimų nuostatas,
pakankamumas.

•

Reglamentavime suteiktų galimybių praktinis pritaikymas – (ne)išnaudojimas
praktikoje.

•

Paklausos pusė – praktiškai taikomos tinkamos viešųjų pirkimų procedūros, kurios
užtikrintų jų reikalavimus tenkinančių prekių, darbų, paslaugų įsigijimą kuo efektyviau
ir greičiau (reglamentavime numatytų galimybių praktinis pritaikymas rengiant viešųjų
pirkimų dokumentus ir įgyvendinant viešųjų pirkimų procedūras).

•

Pasiūlos pusė – pakankama prekių, darbų ir paslaugų tiekėjų pasiūla,
konkurencingumo lygis rinkoje, kuris pirkėjui užtikrintų galimybę rinktis, kainų
konkurenciją.

•

Pakankami žmogiškieji ištekliai įgyvendinti reikalaujamas viešųjų pirkimų procedūras.

•

Pakankami žmogiškųjų išteklių gebėjimai, kompetencijos taikyti viešuosius pirkimus
reglamentuojančias teisės normas.

•

Taikytini teisiniai reikalavimai, jų pakeitimai yra komunikuojami, vykdomi mokymai,
tobulinami perkančiųjų organizacijų ir kontroliuojančiųjų institucijų gebėjimai.

•

Pakankami žmogiškieji ištekliai įgyvendinti viešųjų pirkimų kontrolės procedūras.

•

Žmogiškųjų išteklių kompetencijos taikyti kontrolės procedūras.

•

Taikytini teisiniai reikalavimai, jų pakeitimai yra komunikuojami, vykdomi mokymai,
tobulinami perkančiųjų organizacijų ir kontroliuojančiųjų institucijų gebėjimai.

•

Atskirų institucijų vykdomos kontrolės papildo viena kitą, nėra atsitiktinio dubliavimo.

•

Kontroliuojančiosios institucijos vienodai aiškina ir taiko viešuosius pirkimus
reglamentuojančias teisės normas (pateikiamos nuoseklios, suderintos išvados).

•

ES finansuojamų viešųjų pirkimų kontrolės procedūrų tinkamumas ir pakankamumas
kontroliuojančiosiose institucijose.

•

Kontrolės efektyvumas kontroliuojančiosiose institucijose.

Viešųjų pirkimų
vykdymas
(pirkimo elgsena)

PO gebėjimai ir
pakankami
ištekliai

Viešuosius
pirkimus
kontroliuojančiųjų
institucijų
gebėjimai ir
pakankami
ištekliai
Viešųjų pirkimų
kontrolės sistema,
kontrolės
procedūros

Šaltinis: sudaryta autorių.
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Toliau pateikiame ekspertų sudarytą loginį modelį, iliustruojantį viešųjų pirkimų sistemos elementus ir
priežasties bei pasekmės ryšius, lemiančius galutinį rezultatą.
1. paveikslas. Viešųjų pirkimų sistemos modelis

Viešųjų pirkimų
kontrol÷s sistema

Viešųjų pirkimų sistema
Viešųjų pirkimų
reglamentavimas

PO kompetencijos
ir pakankami
ištekliai

Viešuosius pirkimus
kontroliuojančių institucijų
kompetencijos ir
pakankami ištekliai

Viešųjų pirkimų kontrolės
sistema ir viešųjų pirkimų
kontrolės procedūros

Reglamentavime numatytų
Praktinis
viešųjų pirkimų
galimybių
(ne)išnaudojimas
praktikojeprocedūrų
(pirkimo taikymas
elgsena)

Racionalus lėšų
naudojimas

Pirkėjo poreikio
patenkinimas

Procedūros
trukmė

Šaltinis: sudaryta autorių.

1.3 Duomenų rinkimo ir analizės metodai
Siekiant kuo platesnio vertinimo požiūrio ir vertinimo patikimumo bei atsižvelgiant į 2009 m. ES
struktūrinės paramos vertinimo metodų gairėse nurodytas rekomendacijas9, atliekant vertinimą, buvo
taikomas trianguliacijos principas. Duomenų trianguliacija – to paties klausimo vertinimas remiantis
duomenimis, gautais bent iš trijų skirtingų šaltinių. Toliau pateikiami vertinimui naudoti duomenų rinkimo
ir analizės metodai.
Tikslinių grupių diskusijos (angl. focus group). Buvo suorganizuotos dvi tikslinių grupių diskusijos. Viena
tikslinės grupės diskusija įvyko su viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovais (VPT, VK,
įgyvendinančiųjų institucijų darbuotojai, atsakingi už ES lėšomis finansuojamų projektų viešųjų pirkimų
kontrolę). Kita tikslinės grupės diskusija įvyko su PO, vykdančių ES lėšomis finansuojamus projektus,
atstovais. Pirmosios tikslinės grupės diskusijos tikslas buvo išgirsti kontroliuojančiųjų organizacijų požiūrį,
politines nuostatas, problemas ir siekius, susijusius su viešaisiais pirkimais. Antrosios tikslinės grupės
diskusijos tikslas – išsiaiškinti PO požiūrį, praktines pirkimų vykdymo problemas ir jų sprendimo būdus.
Interviu ciklai. Buvo atlikti interviu su PO, kurios vykdo ES lėšomis finansuojamus projektus, atstovais,
taip pat su visų įgyvendinančiųjų institucijų atstovais, atsakingais už viešųjų pirkimų kontrolę, siekiant
nustatyti problemines viešųjų pirkimų sritis.
Apklausos. Buvo vykdoma PO, vykdančių lėšomis finansuojamus projektus, apklausa internetu. Apklausa
buvo siekiama nustatyti, kaip PO vertina viešųjų pirkimų kontrolės institucijų veiklą ir procedūras, su
kokiomis problemomis jos susiduria vykdydamos ES finansuojamus viešuosius pirkimus. Buvo siekiama
išsiaiškinti bendras problemas, išskirti didžiųjų TOP 100 PO (kurios priklauso didžiausiųjų PO šimtukui) ir

9

ES struktūrinės paramos vertinimas: Metodinės gairės, 2010.
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mažesniųjų PO (kurios nepriklauso didžiausiųjų PO šimtukui) nuomones. Šiuo tikslu identiškos anketos
buvo pateiktos atskirai šioms dviem respondentų grupėms.
Taip pat buvo atlikta įgyvendinančiųjų institucijų darbuotojų, atsakingų už ES finansuojamų projektų
viešųjų pirkimų kontrolę, apklausa internetu. Buvo siekiama nustatyti, kaip viešuosius pirkimus tikrinantys
specialistai vertina viešųjų pirkimų kontrolės procedūras, PO gebėjimus, kitų kontroliuojančiųjų institucijų
veiklą, kitas sritis.
PO apklausą užpildė 255 respondentai, įgyvendinančiųjų institucijų apklausą – 128. Taigi apklausų
rezultatai pakankamai reprezentatyvūs, nes, esant tokioms tyrimų imtims, taikant statistiniuose tyrimuose
visuotinai priimtą tikimybę 0,95, PO apklausos rezultatų paklaida gaunama apie 5 proc., įgyvendinančiųjų
institucijų – apie 7 proc. (apklausų rezultatai, imties apskaičiavimo pagrindimas pateikiamas šios
ataskaitos 6 priede).
Statistinė analizė – ES ir kitų šaltinių lėšomis finansuojamų pirkimų elgsenos palyginimas (kontrafaktinė
analizė). Naudojant CVP IS duomenis už 2009–2011 m. buvo atlikta statistinė analizė, kurios tikslas –
pateikti reprezentatyvią ir objektyviais duomenimis pagrįstą PO pirkimų elgsenos paveikslą, siekiant
nustatyti, kokią įtaką pirkimo elgsenai daro finansavimo šaltinis – ES lėšos, kokie pastebimi skirtumai tarp
iš skirtingų šaltinių finansuojamų pirkimų10. Detalūs statistinės analizės rezultatai ir taikytų statistinių
metodų aprašymas pateikiamas šios Ataskaitos 4 ir 5 prieduose.
Atvejo studijos. Pagal pasirinktus kritinius kriterijus, siekiant apibendrinti sistemines viešųjų pirkimų
procedūrų praktinio taikymo problemas, buvo įvertinti 33 pirkimai, finansuojami ES lėšomis. Remiantis
reguliacine ir praktine analize daromos išvados ir teikiamos rekomendacijos, kaip būtų galima tobulinti
vyraujančias viešųjų pirkimų praktikas, ypač susitelkiant į procedūrų lankstumo galimybių (ne)išnaudojimą
ir alternatyvių praktikų taikymą, aktyvesnį neišnaudojamų teisių gynimo galimybių panaudojimą. Atvejo
studijų rezultatai pateikiami Ataskaitos 4.7 skyriuje, taip pat Ataskaitoje nagrinėjami klausimai
iliustruojami konkrečiais arba apibendrintais atvejo studijų pavyzdžiais.
Turinio analizė. Skiriami šie pagrindiniai analizuoti šaltiniai: a) viešuosius pirkimus reglamentuojantys
teisės aktai (EK direktyvos, nacionaliniai teisės aktai, poįstatyminiai aktai, rekomendacinio pobūdžio
dokumentai ir pan.), b) teismų praktika, c) ES finansuojamų projektų viešųjų pirkimų patikrų procedūros
įgyvendinančiosiose institucijose, d) kiti šaltiniai.
Užsienio šalių praktikos analizė. Šios analizės tikslas – įvertinti kitų ES šalių patirtį, užtikrinant viešųjų
pirkimų įstatymo nuostatų taikymą, įgyvendinant ES struktūrinių fondų projektus. Analizuotos šios šalys:
Estija, Lenkija, Jungtinė Karalystė, Airija, Latvija. Lenkijai ir Jungtinei Karalystei būdingas didelis viešųjų
pirkimų skaičius ir mastas. Lenkija pagal viešųjų pirkimų skaičių 2006–2010 m. užėmė antrą vietą (13
proc. visų pirkimų), pagal viešųjų pirkimų vertę – penktą vietą (7 proc. visų pirkimų) tarp ES šalių.
Jungtinė Karalystė pagal viešųjų pirkimų skaičių 2006–2010 m. užėmė penktą vietą (8 proc. visų pirkimų),
tačiau pagal viešųjų pirkimų vertę – pirmą vietą (24 proc. visų pirkimų). Estija ir Airija užsienio praktikos
analizei pasirinktos dėl didelės ES paramos panaudojimo spartos, nes tai galimai turėtų būti susiję ir su
sklandžiomis viešųjų pirkimų procedūromis. Remiantis Lietuvos ES paramos tinklalapyje pateikta
informacija11, Estijoje EK įvykdytų mokėjimų dalis nuo visos ES struktūrinių fondų skirtos paramos 2011 m.
lapkričio 1 d. siekė 29,7 proc., Airijoje – 30,8 proc.
Statistinė analizė – ES lėšų poveikio rinkos (kainoms) įvertinimas. Tikslas – įvertinti, kaip ES paramos
lėšų „šokas“ paveikia rinkos kainas. Analizuojamos statybos ir paslaugų sektorių rinkos. ES paramos mastas
ir jos įsiliejimas į ekonomiką gali sukurti didesnę tam tikrų prekių / paslaugų / darbų paklausą bei paveikti
kainų lygį. Siekiant įvertinti viešuosiuose pirkimuose naudojamų ES lėšų poveikį rinkos kainoms,
naudojami ekonometriniai analizės modeliai. Detalūs statistinės analizės rezultatai ir taikytų statistinių
metodų aprašymas pateikiamas šios Ataskaitos 3 priede.

10 Į duomenis neįtraukti mažos vertės pirkimai. Taip pat, lyginant ES ir kitų šaltinių lėšomis finansuojamų pirkimų
statistiką, analizei naudoti tik skelbti 2009–2011 m. viešieji pirkimai, neįtraukiant mažos vertės pirkimų.
11 www.esparama.lt.
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2. Viešųjų pirkimų elgsena ir jos poveikis ES
paramos panaudojimo spartai ir efektyvumui
Šiame Ataskaitos skyriuje pateikiama viešųjų pirkimų elgsenos ir jos poveikio procedūrų trukmei, kainoms
ir rezultatui analizė, kuri daugiausia pagrįsta statistiniais duomenimis. Statistinės analizės duomenų
šaltiniai ir apribojimai pateikiami toliau.
2. paveikslas. Tyrimui naudojamų statistinių duomenų struktūra pagal šaltinius12

Šaltinis: sudaryta autorių.

Skyriuje pateikiama tam tikrų veiksnių: pirkimo būdų, kriterijų, pirkimo objekto ir t. t., reikšmingumo
procedūrų trukmei, skundų ir pretenzijų gavimo rizikai, procedūros baigčiai analizė, pagrįsta statistiniais
metodais, tokiais kaip regresinė analizė, ANOVA analizė ir t. t. bei taikant aprašomosios statistikos
metodus. Taip pat pateikiamas ES ir ne ES lėšomis finansuojamų viešųjų pirkimų palyginimas. Šiame
skyriuje pateikiamos pagrindinės išvados, kurios buvo patvirtintos statistinės analizės testais, detalūs
skaičiavimai pateikiami Ataskaitos 4 ir 5 prieduose.

•
•

•

•

12:
Bendriems viešųjų pirkimų mastams įvertinti naudojamasi VPT tinklalapyje skelbiama informacija apie
vykdytus viešuosius pirkimus.
Kadangi šis vertinimas yra orientuotas į ES lėšomis finansuojamus viešuosius pirkimus, kaip detalios
statistinės analizės duomenų šaltinis buvo pasirinktos „Viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitos“. Jos apima
tarptautinius ir supaprastintus (išskyrus mažos vertės) pirkimus. Į tyrimą įtraukti 2009–2011
metais įvykusių unikalių viešųjų pirkimų duomenys, t. y. jei pirkimas buvo išskaidytas į dalis, jis traktuojamas
kaip vienas pirkimas.
Pirkimo požymį pagal finansavimo šaltinį (ES arba ne ES finansuojami pirkimai) buvo galima išskirti tik
paskelbtiems viešiesiems pirkimams, todėl analizė, lyginant pirkimo elgseną pagal atskirus finansavimo
šaltinius ir lyginamoji bazė susiaurėja ir apima tik skelbtus tarptautinius ir supaprastintus (išskyrus
mažos vertės) pirkimus.
Siekiant palyginti Lietuvos viešųjų pirkimų elgseną su kitų šalių, naudojami PwC tyrimo „Viešieji pirkimai
Europoje: sąnaudos ir efektyvumas“ duomenys. Šiame tyrime buvo analizuoti tik 2006–2010 metais įvykę
tarptautiniai viešieji pirkimai, paskelbti internetiniame Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priede
(angl. Tenders Electronic Daily (TED), skirtame Europos viešiesiems pirkimams aprašyti. Tarptautinei
analizei pasirinktos dvi „senos“ ir dvi „naujos“ ES šalys. Iš „senųjų“ ES šalių buvo pasirinktos Airija ir Jungtinė
Karalystė, iš „naujųjų“ ES šalių – Estija ir Lenkija.
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2009–2011 metais, remiantis VPT pateiktais „Viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitų“ modulio duomenimis,
buvo įvykdyti 34 138 viešieji pirkimai (įtraukiant supaprastintus ir tarptautinius pirkimus, tačiau
neįskaitant mažos vertės pirkimų), kurių vertė viršijo 17 mlrd. litų. Nors buvo paskelbti tik 65 proc. šių
viešųjų pirkimų, vis tik pagal vertę skelbti viešieji pirkimai sudarė labai didelę dalį – 99,6 proc. Pirkimų
išskaidymas į skelbtus ir neskelbtus labai svarbus, nes, dėl duomenų gavimo apribojimų pagal finansavimo
šaltinį (ES arba ne ES) analizuojami tik skelbti pirkimai. ES finansuojami pirkimai sudaro kiek daugiau nei
penktadalį – 21 proc. analizuojamų skelbtų pirkimų. ES lėšomis finansuojami skelbti viešieji pirkimai (be
mažos vertės pirkimų) 2009–2011 m. sudarė apie 9,5 mlrd. Lt. Pirkimo vertė apima sutartyje nustatytą
bendrą pirkimo kainą litais, įskaitant visus privalomus mokesčius.
Palyginus ES lėšomis ir ne ES lėšomis finansuotus pirkimus, statistinė analizė atskleidžia tendenciją, kad
ES lėšomis finansuojamų pirkimų vidutinė vertė didesnė nei ne ES lėšomis finansuojamų viešųjų pirkimų –
atitinkamai 1,6 mln. Lt ir 0,7 mln. Lt (pirkimo vertės vidurkis). Paveikslas žemiau taip pat iliustruoja šias
tendencijas. Paveiksle iliustruotos dvi ašys – kairioji ašis žymi pirkimų skaičių, o dešinioji – procentinę dalį
nuo visų tos grupės pirkimų. Grafike vaizdumo tikslais iliustruoti pirkimai iki 1 mln. Lt, kurie sudaro
didžiąją visų pirkimų dalį (pagal pirkimų skaičių). Akumuliuota pirkimų skaičiaus kreivė rodo, kad
pirkimus finansuojant ES paramos lėšomis, pirkimai iki 1 mln. Lt sudarė apie 75 proc. visų ES lėšomis
finansuotų pirkimų, o pirkimus finansuojant ne ES lėšomis, pirkimai iki 1 mln. Lt sudarė 90 proc. pirkimų.
Tai iliustruoja, kad pirkimus finansuojant ES paramos lėšomis, apie 25 proc. jų viršijo 1 mln. Lt., o ne ES
finansavimo atveju didesni nei 1 mln. Lt pirkimai sudarė tik 10 proc. visų ne ES lėšomis finansuotų
pirkimų. Akumuliuotos pirkimų vertės kreivės rodo, kad pirkimai iki 1 mln. Lt sudarė apie 10 proc. visų ES
lėšomis finansuotų pirkimų vertės, o ne ES finansavimo atveju – apie 25 proc. pirkimų vertės.
3. paveikslas. Viešųjų pirkimų verčių pasiskirstymas (pasiskirstymo intervalas = 1000 Lt)

Šaltinis: autorių skaičiavimai, remiantis 2009–2011 m. viešųjų pirkimų duomenimis (įtraukiant tik skelbtus pirkimus ir
neįtraukiant mažos vertės pirkimų).
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2.1 Pirkimų elgsenos poveikis ES paramos panaudojimo
spartai ir efektyvumui
Pirkimų procedūrų efektyvumą apibūdina šie kriterijai:
•

Procedūrų trukmė. Taikant statistinius metodus buvo tikrinama, kokie veiksniai turi reikšmingą
įtaką procedūrų trukmei ir ar pirkimo finansavimo šaltinis (ES paramos lėšos) turi įtakos
procedūros trukmei.

•

Racionalus lėšų naudojimas. Viena iš viešųjų pirkimų procedūrų paskirčių yra užtikrinti, kad
viešosios lėšos, vykdant prekių, darbų ir paslaugų pirkimus, būtų panaudojamos taikant
ekonominio racionalumo principą. Kitas svarbus aspektas – patirtos žmogiškųjų išteklių ir
administracinės sąnaudos vykdant pirkimo procedūrą.

•

Pirkėjo poreikio patenkinimas. Vienas esminių viešųjų pirkimų tikslų – kad įsigytos prekės,
darbai ir paslaugos atitiktų pirkėjo poreikius, t. y. pirkėjas nusipirktų tai, kas jam reikalinga.

2.1.1 Poveikis trukmei
Pirkimo trukmė yra vienas svarbiausių pirkimo kokybės vertinimo aspektų. Idealiu atveju pirkimo
procedūros turi trukti kiek įmanoma trumpiau. Viešųjų pirkimų procedūrų trukmė buvo vertinama pagal
pateiktus viešųjų pirkimų 2009–2011 m. duomenis13. Duomenų bazė – 16 988 unikalūs pirkimai, kurių
trukmė nuo pirkimo paskelbimo iki sutarties sudarymo aiškiai apibrėžta (tai sudaro 98 proc. visų pateiktų
pirkimų trukmių). Buvo siekiama įvertinti, kokie viešųjų pirkimų požymiai turi didžiausios įtakos pirkimų
trukmei.

Statistinė analizė patvirtino, kad finansavimo šaltinis (ES paramos lėšos) turi
įtakos trukmei – ES finansuojamų viešųjų pirkimų procedūros trunka ilgiau, todėl
tai neigiamai veikia ES paramos panaudojimo tempus ir efektyvumą.
ES lėšomis finansuojami pirkimai gali trukti ilgiau dėl objektyvių priežasčių – jų vidutinė vertė yra didesnė,
todėl jie yra sudėtingesni ir trunka ilgiau, sulaukia daugiau ieškinių ir pretenzijų – visa tai ilgina trukmę,
dažniau taikomas ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, be to, ES lėšomis finansuojami pirkimai
dažniau nutraukiami. Visgi išskiriami šie reikšmingiausi faktoriai, kurie lemia viešojo pirkimo procedūros
trukmę: pirkimo rūšis (tarptautinis / supaprastintas) ir teisminių ginčų pasireiškimas. Todėl
rekomendacijos yra orientuotos į didesnį supaprastintų pirkimo procedūrų išnaudojimą (didinant
supaprastintų pirkimų vertę) bei ginčų nagrinėjimo proceso optimizavimą
Tarp faktorių, įtakojančių pirkimo procedūrų trukmę galima išskirti ir ES administravimo sistemos įtaką –
ES lėšomis finansuojami pirkimai yra griežčiau kontroliuojami, o kontrolės procedūros ilgina bendrąją
trukmę (dokumentų suderinimas su agentūra, VPT). Taip pat vertinant bendrąją procedūrų trukmę ir
poveikį efektyvumui, atkreiptinas dėmesys į pasiruošimo pirkimui įgyvendinti etapą. Atvejo studijos
parodė, kad mažesnės PO neskiria deramo dėmesio pasirengimo pirkimo procedūroms etapui. Pieš pirkimą
atlikusios išsamesnes rinkos analizes, PO būtų labiau pajėgios tinkamai parinkti pirkimo procedūrą.

13 Analizė apėme tik 2009-2011 m. paskelbtus viešuosius pirkimus ir neįtraukiant maž0s vertės pirkimų dėl apribojimų
išskirti pirkimą pagal jo finansavimo šaltinį.
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Finansavimo šaltinis (ES ir ne ES lėšos) turi įtakos trukmei.
4. lentelė. ES ir ne ES lėšomis
finansuojamų viešųjų pirkimų procedūrų
trukmių vidurkiai
Finansavimo
šaltinis

Viešojo pirkimo
procedūros trukm÷s
vidurkis (dienos)*

Ne ES

60,44

ES

83,51

Šaltinis: autorių skaičiavimai, remiantis
2009–2011 m. viešųjų pirkimų duomenimis
(įtraukiant tik paskelbtus pirkimus ir
neįtraukiant mažos vertės pirkimų).

Statistinė analizė patvirtino išvadą – finansavimo šaltinis
turi įtakos trukmei: ES lėšomis finansuojami viešieji
pirkimai trunka ilgiau (žr. paveikslą toliau ir lentelę)14.
Vidutinė pirkimo trukmė, kai jis finansuojamas ES
lėšomis, siekia 83 dienas, o ne ES atveju – 60 dienų.
Grafikas iliustruoja, kad 50 proc. ES finansuojamų
pirkimų trunka iki 65 dienų, o ne ES atveju – iki 49 dienų.
Taip pat grafike matyti, kad ne ES finansuojamų pirkimų
atveju beveik 100 proc. pirkimų buvo įvykdyta per 150
dienų, o ES finansuojamų pirkimų atveju per 150 dienų
įvykdyta apie 90 proc. pirkimų.

Testuojant ES finansavimo šaltinio įtaką procedūrų
trukmei buvo taikytas Mano-Vitnio-Vilkoksono kriterijus
*Skirtumai tarp grupių statistiškai reikšmingi
su 0,05 reikšmingumo lygmeniu.
dviem nepriklausomoms imtims, tikrinant hipotezes: H0:
ES ar ne ES šaltinis neturi įtakos trukmei; H1: ES ar ne ES šaltinis turi įtakos trukmei. Testas parodė, kad
turime atmesti nulinę hipotezę: prie 0,05 reikšmingumo lygmens. Statistiškai reikšmingai finansavimo
šaltinis turi įtakos procedūrų trukmei (Asymp. Sig. < 0,05).
4. paveikslas. Viešųjų pirkimų trukmių pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinį

Šaltinis: autorių skaičiavimai, remiantis 2009–2011 m. viešųjų pirkimų duomenimis (įtraukiant tik skelbtus pirkimus ir
neįtraukiant mažos vertės pirkimų).
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Gauti ieškiniai procedūros trukmei daro reikšmingą įtaką. Pirkimus finansuojant ES
lėšomis, santykinė pirkimų dalis su pateiktais ieškiniais yra didesnė, o tai pailgina
procedūrų trukmę ir neigiamai veikia ES paramos panaudojimo spartą ir efektyvumą.
5. paveikslas. Ieškinių teikimas teismui ES ir ne ES
lėšomis finansuojamų viešųjų pirkimų atvejais (%
nuo bendro pirkimų sk.)

2009–2011 m. teismui buvo pateikti 178
ieškiniai dėl ne ES finansuojamų viešųjų
pirkimų (analizuojami tik įvykę skelbti
pirkimai) ir 227 ieškiniai dėl ES finansuojamų
pirkimų. Kadangi ES finansuojami pirkimai
tesudaro apie penktadalį visų analizuojamų
viešųjų pirkimų, galima daryti išvadą, kad ES
finansuojamuose
viešuosiuose
pirkimuose
ieškiniai teismui teikiami dažniau (žr. paveikslą
kairėje). Nors viešųjų pirkimų, kurių metu buvo
pateiktas ieškinys dalis yra santykinai maža,
tačiau poveikis didelis, nes tikėtina, kad įstrigs
didelės vertės ES lėšomis finansuoti pirkimai ir
tai neigiamai paveiks ES paramos panaudojimo
spartą. Statistinė analizė rodo, kad vidutinė
pirkimo trukmė, kai buvo pateiktas ieškinys,
truko apie 207 d., t. y. pirkimas gali užtrukti
apie 7 mėn.

Šaltinis: autorių skaičiavimai, remiantis 2009–2011 m. viešųjų
pirkimų duomenimis (įtraukiant tik skelbtus pirkimus ir
neįtraukiant mažos vertės pirkimų).

5. lentelė. ES ir ne ES lėšomis finansuojamų viešųjų pirkimų trukmių pasiskirstymo rodikliai, kai
teikiamas ieškinys teismui
Ieškinio gavimo faktas /
finansavimo šaltinis
Nepateiktas ieškinys
Pateiktas ieškinys

Viešojo pirkimo procedūros trukm÷s vidurkis (dienos)
Bendru atveju
65,66
207,46

ES
79,20
206,16

Ne ES
58,48
209,29

Šaltinis: autorių skaičiavimai, remiantis 2009–2011 m. viešųjų pirkimų duomenimis (įtraukiant tik paskelbtus pirkimus ir
neįtraukiant mažos vertės pirkimų).

Pirkimus finansuojant ES lėšomis, pretenzijos teikiamos dažniau, ir tai taip pat neigiamai
veikia ES paramos panaudojimo spartą.
Vienas ES lėšomis finansuojamų pirkimų trukmę ilginančių veiksnių – pretenzijos. Pirkimai su
pretenzijomis vidutiniškai sudarė 13 proc. visų įvykusių ne ES finansuojamų pirkimų skaičiaus, o ES
finansuojamuose pirkimuose pretenzijos vidutiniškai buvo teikiamos kas penktam pirkimui (apie 20 proc.).
Vidutinė viešųjų pirkimų trukmė, kai pateikiama pretenzija, ES lėšomis finansuojamiems pirkimams yra kur kas
ilgesnė, nei ne ES. Vidutiniškai, kai buvo gauta pretenzija dėl ES lėšomis finansuojamo pirkimo, procedūros
truko 126 dienas, o ne ES – 97 dienas. 6 paveikslas iliustruoja, kad ES finansavimo atveju apie 50 proc. pirkimų,
kai buvo pateikta pretenzija, truko iki 101 dienos, o ne ES atveju – iki 74 dienų. Taip pat grafike iliustruojama,
kad pirkimų su pretenzijomis, kurie įvykdyti per 150 dienų, dalis ES finansavimo atveju sudarė apie 70 proc.
atvejų (kiti 30 proc. truko ilgiau), o ne ES atveju tokių pirkimų dalis sudarė apie 90 proc. (tik apie 10 proc.
pirkimų truko ilgiau nei 150 dienų). Viena vertus, nors pretenzijų teikimas pailgina procedūros trukmę, antra
vertus tai yra efektyvi savireguliacijos priemonė, kuri leidžia PO ištaisyti pastebėtus pirkimo dokumentų
trūkumus ir išvengti ilgo bei brangaus teisminio bylinėjimosi.
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6. lentelė. ES ir ne ES lėšomis finansuojamų viešųjų pirkimų trukmių pasiskirstymo rodikliai, kai
gaunama pretenzija
Pretenzijos gavimo faktas /
finansavimo šaltinis
Nepateikta pretenzija
Pateikta pretenzija

Viešojo pirkimo procedūros trukm÷s vidurkis (dienos)
Bendru atveju
ES
Ne ES
60,84
111,74

71,86
126,66

55,50
97,26

Šaltinis: autorių skaičiavimai, remiantis 2009–2011 m. viešųjų pirkimų duomenimis (įtraukiant tik paskelbtus pirkimus ir
neįtraukiant mažos vertės pirkimų).

6. paveikslas. Gautos pretenzijos ES ir ne ES lėšomis finansuojamiems viešiesiems pirkimams (% nuo
bendro pirkimų sk.)

Šaltinis: autorių skaičiavimai, remiantis 2009–2011 m. viešųjų pirkimų duomenimis (įtraukiant tik skelbtus pirkimus ir
neįtraukiant mažos vertės pirkimų).
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Perkamas objektas (darbai / prekės / paslaugos) turi įtakos procedūros trukmei. Darbų
pirkimai, finansuojami ES lėšomis, trunka ilgiau.
Statistiniais metodais buvo įrodyta, kad pirkimo objekto tipas turi įtakos procedūrų trukmei.
•
•

Kaip matyti iš 7 lentelėje pateiktų duomenų ir 7 paveikslo, darbų pirkimas vidutiniškai trunka
ilgiau nei prekių ar paslaugų (atitinkamai 22,7 ir 15,3 dienomis ilgiau).
Analizuojant skirtumus tarp vidutinės ES ir ne ES lėšomis vykdomų pirkimų trukmės matyti,
kad, perkant darbus, skirtumas tarp dviejų grupių didžiausias, o ES lėšomis finansuojamų
darbų pirkimai vidutiniškai vyksta 35,5 dienos ilgiau.

7. paveikslas. Pirkimų objektų dalis ES ir ne ES lėšomis finansuojamuose viešuosiuose pirkimuose (%
nuo bendro pirkimų sk.)

Šaltinis: autorių skaičiavimai, remiantis 2009–2011 m. viešųjų pirkimų duomenimis (įtraukiant tik skelbtus pirkimus ir neįtraukiant
mažos vertės pirkimų).

7. lentelė. ES ir ne ES lėšomis finansuojamų viešųjų pirkimų pasiskirstymo rodikliai pagal pirkimo
objektą
Pirkimo objektas*
Prek÷s
Paslaugos
Darbai
*

Viešojo pirkimo procedūros trukm÷s vidurkis (dienos)
Bendru atveju
ES
60,71
82,33
68,04
74,33
83,37
99,04

Ne ES
56,62
63,68
63,59

Skirtumai tarp grupių statistiškai reikšmingi su 0,05 reikšmingumo lygmeniu.

Šaltinis: autorių skaičiavimai, remiantis 2009–2011 m. viešųjų pirkimų duomenimis (įtraukiant tik paskelbtus pirkimus ir
neįtraukiant mažos vertės pirkimų).
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Pirkimus finansuojant ES paramos lėšomis, perkant paslaugas, ekonominio naudingumo
kriterijus taikomas dažniau (detaliau žr. 2.1.3 poskyrį).
Mažiausios kainos kriterijus yra dažniausias kriterijus tiek ES, tiek ne ES finansuojamuose viešuosiuose
pirkimuose. Pagal VPT pateiktus duomenis 2009–2011 m. ekonominio naudingumo kriterijus kiek dažniau
buvo naudojamas ES finansuojamiems paslaugų pirkimams vykdyti. ES finansuojami paslaugų pirkimai,
taikant ekonominio naudingumo kriterijų, sudarė 8,7 proc., o ne ES finansuojami paslaugų pirkimai –
atitinkamai 1,4 proc. Nors ES finansuojamų pirkimų, kuriems taikytas ekonominio naudingumo kriterijus,
dalis yra didesnė nei ne ES, tendencijos Lietuvoje skiriasi nuo tendencijų ES šalyse (bendras vidurkis).
Lietuvoje vidutiniškai apie 97 proc. visų pirkimų (pagal skaičių) įvykdomi taikant mažiausios kainos
kriterijų, o ES pagal mažiausios kainos kriterijų vykdoma tik daugiau nei trečdalis visų pirkimų (pagal
skaičių).
8. paveikslas. Pirkimo kriterijų taikymas ES ir ne ES finansuojamuose viešuosiuose pirkimuose pagal
pirkimo objektą (pagal pirkimų sk.)

Šaltinis: autorių skaičiavimai, remiantis 2009–2011 m. viešųjų pirkimų duomenimis (įtraukiant tik paskelbtus pirkimus ir
neįtraukiant mažos vertės pirkimų).

Procedūrų trukmei įtakos turi vertinimo kriterijų taikymas. Tokia išvada daroma tiek bendru atveju, tiek
analizuojant atskirai pagal finansavimo šaltinius. Tačiau matyti, kad kai pirkimas finansuojamas ES
lėšomis, ekonominio naudingumo kriterijaus taikymas turi didesnės įtakos pirkimo trukmei nei ne ES
atveju.
8. lentelė. ES ir ne ES lėšomis finansuojamų viešųjų pirkimų trukmių pasiskirstymo rodikliai pagal
skirtingus pirkimo kriterijus
Pasiūlymo vertinimo kriterijus /
finansavimo šaltinis
Ekonominis naudingumas
Mažiausia kaina

Viešojo pirkimo procedūros trukm÷s vidurkis (dienos)
Bendru atveju
ES
Ne ES
103,45
82,41
97,33
64,62

78,79

57,84

Šaltinis: autorių skaičiavimai, remiantis 2009–2011 m. viešųjų pirkimų duomenimis (įtraukiant tik paskelbtus pirkimus ir
neįtraukiant mažos vertės pirkimų).

Daugiau apie vertinimo kriterijaus taikymo poveikį žr. 2.1.3 poskyryje.
Pirkimo būdo įtaka trukmei. Dažniausiai taikomos santykinai trumpiausios procedūros
(supaprastintas atviras konkursas, apklausos procedūra) (detaliau žr. 2.1.2. poskyrį).
Pats populiariausias viešųjų pirkimų būdas 2009–2011 m. buvo supaprastintas atviras konkursas. Taikant
šį pirkimo būdą, buvo įvykdyta apie 16 tūkst. pirkimų; tai sudaro beveik pusę visų įvykusių pirkimų
(išskyrus mažos vertės pirkimus). Taip pat tarp dažniausiai taikomų pirkimo būdų yra apklausos
procedūra, atviras konkursas. Rečiausiai buvo taikomi skelbiamų derybų, supaprastinto riboto konkurso,
riboto konkurso, supaprastintų neskelbiamų derybų, dinaminės pirkimų sistemos ir konkurencinio dialogo
būdai. Pirkimai pagal minėtus būdus tesudarė 0,7 proc. visų pirkimų.
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9. paveikslas. Pirkimų skaičius pagal pirkimų būdą (ES ir ne ES lėšomis finansuoti pirkimai, neįskaitant
mažos vertės pirkimų), 2009–2011 m.

Šaltinis: autorių skaičiavimai, remiantis 2009–2011 m. viešųjų pirkimų duomenimis (neįtraukiant mažos vertės pirkimų).

Išskiriant atskirai pagal finansavimo šaltinius (duomenys pagal finansavimo šaltinius pateikiami tik
skelbtiems pirkimams, neįskaitant mažos vertės pirkimų, 2009–2011 m.), tendencijos yra panašios (žr.
tolesnę lentelę). Tiek pirkimus finansuojant ES paramos lėšomis, tiek kitų šaltinių lėšomis, dažniausiai
taikomas atviro konkurso / supaprastinto atviro konkurso būdai (apie 92–93 proc. visų pirkimų abiejų
šaltinių finansavimo atveju). Skelbiamų derybų / supaprastintų skelbiamų derybų dalis taip pat yra panaši.
Apibendrinus ryškių išskirtinumų nepastebima, dažniausiai taikomi įprasti pirkimo būdai, o kiti būdai
taikomi santykinai retai (pvz., per trejus metus įvykdyta 11 pirkimų, taikant riboto konkurso procedūrą, 90
– supaprastinto riboto konkurso procedūrą, 1 konkurencinio dialogo atvejis). Priežastys gali būti PO
patirties trūkumas, gerųjų pavyzdžių stoka, žmogiškųjų išteklių sąnaudos (retesnis įprastų pirkimo būdų
taikymas pareikalautų didesnių laiko sąnaudų dėl atvejų nestandartiškumo) galimai neatsveria patiriamos
rizikos suklysti, vykdant nestandartinę procedūrą.
9. lentelė. ES ir ne ES lėšomis finansuojamų viešųjų pirkimų būdų pasiskirstymas
Finansavimo šaltinis / pirkimo būdas
Supaprastintas atviras konkursas
Atviras konkursas
Supaprastintos skelbiamos derybos
Skelbiamos derybos
Supaprastintas ribotas konkursas
Pirkimas taikant dinaminę pirkimų sistemą
Ribotas konkursas
Konkurencinis dialogas

Ne ES
Skaičius
11 054
2726
1064
93
13
5
2
-

ES
%
73,91 %
18,23 %
7,11 %
0,62 %
0,09 %
0,03 %
0,01 %
-

Skaičius
4992
1613
396
16
77
9
1

%
70,27 %
22,71 %
5,57 %
0,23 %
1,08 %
0,13 %
0,01 %

Šaltinis: autorių skaičiavimai, remiantis 2009–2011 m. viešųjų pirkimų duomenimis (pateikiama tik paskelbtų pirkimų statistika,
neįtraukti mažos vertės pirkimai).

Pirkimo būdas turi įtakos procedūrų trukmei.
• Procedūrų trukmei didelės įtakos turi pirkimo rūšis (tarptautinis pirkimas / supaprastintas pirkimas)
dėl viešųjų pirkimų įstatyme numatytų trumpesnių terminų ir didesnio lankstumo, vykdant
supaprastintus pirkimus, be to, statistinė analizė taip pat patvirtino pirkimo procedūros tipo
reikšmingumą procedūros trukmei.
• Trumpiausiai trunka supaprastintos procedūros, trumpiausia jų – supaprastintas atviras konkursas,
kuris ir yra taikomas dažniausiai. Ilgiausiai trunka konkurencinis dialogas, antroje vietoje – ribotas
konkursas.
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•

•

Pagal duomenis tolesnėje lentelėje, supaprastintų pirkimų būdų mediana ir vidurkiai yra apie 1,7–2
kartus mažesni nei tarptautinių pirkimų medianos ir vidurkiai (palyginti įvairių pirkimo būdų
supaprastintų ir tarptautinių pirkimų vidurkiai ir medianos – lentelėje toliau. Pvz., bendru atveju
riboto konkurso trukmės vidurkis – 202 d., o supaprastinto riboto konkurso – 94 d., atviro konkurso –
111 d., supaprastinto atviro konkurso – 57 ir t. t.). Tai dar kartą iliustruoja pirkimo procedūros įtaką
pirkimo trukmei.
Vertinant skirtumus tarp ES ir ne ES lėšomis finansuojamų pirkimų trukmės, vidutinė pirkimų trukmė
pirkimus finansuojant ES lėšomis, yra didesnė. Pvz., dažniausiai pasitaikančio atviro konkurso atveju,
pirkimą finansuojant ES lėšomis, jis vidutiniškai trunka 124 dienas, ne ES atveju – 101 dieną.
Supaprastinto atviro konkurso atveju ES finansuojamas pirkimas vidutiniškai truko 71 dieną, o ne ES
atveju – 50 dienų. Taigi ES finansavimo atveju įtaka trukmei yra didesnė.

10. lentelė. ES ir ne ES lėšomis finansuojamų viešųjų pirkimų pasiskirstymo rodikliai pagal pirkimo
objektą
Finansavimo šaltinis / pirkimo
būdas*
Konkurencinis dialogas
Ribotas konkursas
Skelbiamos derybos
Atviras konkursas
Supaprastintas ribotas konkursas
Supaprastintos skelbiamos
derybos
Supaprastintas atviras konkursas

Viešojo pirkimo procedūros trukm÷s vidurkis (dienos)
Bendru atveju
ES
Ne ES
275,00
275,00
202,00
215,00
156,50
146,40
172,13
141,19
111,01
124,25
101,88
94,69
98,35
74,46
72,24
82,79
68,20
57,30

71,29

50,01

Skirtumai tarp grupių statistiškai reikšmingi su 0,05 reikšmingumo lygmeniu.
Šaltinis: autorių skaičiavimai, remiantis 2009–2011 m. viešųjų pirkimų duomenimis (įtraukiant tik skelbtus pirkimus ir neįtraukiant
mažos vertės pirkimų).
*

Daugiau apie pirkimo būdų taikymo poveikį žr. 2.1.2 poskyryje.
Pritaikius Gauso tiesinę regresiją, buvo įvertinta įvairių viešųjų pirkimų požymių įtaka pirkimų trukmei.
Duomenų analizė buvo atlikta visam duomenų masyvui bei išskaidžius pagal finansavimo šaltinį (ES ir ne
ES lėšos). Analizės įžvalgos:
•

•
•

•

Pirmiausia anksčiau aprašytos statistinės analizės rezultatai ir sudaryta regresija patvirtina tai, jog ES
lėšomis finansuojamas pirkimas vidutiniškai trunka ilgiau (interpretuojant regresijos duomenis – jei
turėtume du visiškai identiškus, tačiau skirtingomis lėšomis finansuotus pirkimus, būtų galima
numanyti, jog ES lėšomis finansuotas pirkimas galėtų trukti beveik 9 d. ilgiau).
Ieškinio pateikimas turi akivaizdžią įtaką pirkimo trukmei.
Taip pat regresija vėl patvirtina, jog pirkimo būdas, atsižvelgiant į tai, kokio jis sudėtingumo, turi įtakos
pirkimo trukmei. Trumpiausios yra supaprastintos procedūros, tarp jų – supaprastintas atviras
konkursas, kuris dažniausiai ir yra taikomas. Ilgiausiai iš visų pirkimų būdų, kurių įtaka pirkimo
trukmei įvertinta kaip statistiškai reikšminga, trunka konkurenciniu dialogu vykdomi pirkimai.
Vienintelis pirkimo objektas, turintis akivaizdžią įtaką pirkimo trukmei – darbai. Aplinkybė, kad
perkami darbai, ES finansavimo atveju pirkimus gali pailginti iki 24 dienų.
(Statistiniai skaičiavimai pateikiami 5 priede.)
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Finansavimo šaltinis turi įtakos tam, kad pirkimas gali neįvykti.
Procedūrų trukmę taip pat ilgina ir neįvykdytos (nutrauktos) procedūros, nes pirkėjui siekiant įsigyti
reikiamas prekes, paslaugas ar darbus, procedūras reikia kartoti, ir bendrasis objekto įsigijimo laikas
pailgėja.
10. paveikslas. Įvykusių ir neįvykusių pirkimų
santykis

Viešuosius pirkimus finansuojant ES lėšomis,
neįvykusių pirkimų dalis yra didesnė – tokiu
atveju apie 17 proc. jų neįvyko, o finansuojant ne
ES lėšomis neįvykusių pirkimų dalis sudaro 10
proc. Taikant statistinius testus buvo testuojama,
ar finansavimo šaltinis turi įtakos tam, kad
procedūros būtų nutrauktos. Testai parodė, kad
esant 0,05 reikšmingumo lygmeniui galime teigti,
jog šaltinis (ES / ne ES lėšos) turi įtakos tam, kad
pirkimas įvyks / neįvyks (ES finansavimo atvejų
atveju statistiškai reikšmingesnė įtaka faktui, kad
pirkimas neįvyks).

Apibendrinant statistinius pirkimo trukmių
rezultatus, PO vykdyta apklausos rezultatai
Šaltinis: autorių skaičiavimai, remiantis 2009–2011 m. viešųjų
patvirtina panašias problemas. Apie trečdalis
pirkimų duomenimis (įtraukiant tik skelbtus pirkimus ir
respondentų nurodė, kad jie dažnai susidurdavo, o
neįtraukiant mažos vertės pirkimų).
apie pusė jų bent keletą kartų susidūrė su
situacijomis, kad ES finansuojamų pirkimų pirkimo procedūros užtruko, ir ES finansuojamų projektų
veiklos pradėtos įgyvendinti vėliau. Pateikti komentarai taip pat iliustruoja situacijas, kad dėl užtrukusių
pirkimo procedūrų mažiau laiko skiriama pačioms paslaugoms atlikti (siekiant, kad nevėluotų projektų
veiklos), o dėl to nukenčia kokybė. Taip pat pakankamai didelė respondentų dalis (apie 61 proc.) dažnai
arba keletą kartų patirdavo įsigytų objektų kokybės stoką, ir tai turi įtakos galutiniam rezultatui bei viešųjų
lėšų panaudojimo racionalumui.
11. paveikslas. Problemos, su kuriomis susiduria projektų vykdytojai, atlikdami ES finansuojamų
projektų viešuosius pirkimus

Šaltinis: PwC atlikta PO apklausa, 2012 m. kovas.

Tarp priežasčių, kodėl ES finansuojami pirkimai užtrunka ilgiau, galima priskirti visai viešųjų pirkimų
sistemai būdingas priežastis ir priežastis, kurias lemia ES paramos administravimo sistema.
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Sisteminės priežastys, ilginančios procedūros trukmę
Tarptautiniai / supaprastinti pirkimai. Didžiausią įtaką pirkimo procedūros trukmei turi pirkimo
procedūros taikymas. Tai patvirtino atlikta statistinė analizė bei Gauso regresinė lygtis. VPĮ
supaprastintiems pirkimams numato gerokai trumpesnius terminus, todėl jau vien tai lemia ryškų trukmių
skirtumą. Priežastis, kodėl ES lėšomis finansuojami pirkimai užtrunka ilgau, galėtų būti ta, kad 2009–2011
m. laikotarpiu ES finansuojamuose pirkimuose tarptautiniai pirkimai sudarė didesnę dalį, t. y. 23 proc. visų
įvykusių pirkimų, kai ne ES finansuojamuose pirkimuose – 19 proc. Be to, ES pirkimai apskritai buvo
didesnės vertės ir buvo vykdoma santykinai daugiau darbų pirkimų, kurie yra sudėtingi, o per statistinę
analizę įrodyta, kad darbų pirkimas trukmei turi statistiškai reikšmingos įtakos. Todėl sprendžiant
procedūrų sutrumpinimo klausimus didžiausios efektyvumo didinimo galimybės būtų didesnę dalį pirkimų
vykdyti pagal supaprastintas pirkimų procedūras ir taikyti spartesnius supaprastintų pirkimų būdus, nes
būtent pirkimo procedūros rūšis daro didžiausią įtaką trukmei.
Ieškiniai. Pateikti ieškiniai teismui taip pat yra labai reikšmingi procedūros trukmei (tiek ES atveju, tiek ne
ES atveju, tačiau ES atveju ieškinio gavimo reikšmė trukmei didesnė). Tai patvirtinta statistinės analizės
metodais ir Gauso regresine lygtimi. Bendruoju atveju vidutinė procedūros trukmė, kai pateiktas ieškinys,
yra 207 dienos (mediana – 173 dienos), o kai ieškinio nėra – 65 dienos (mediana – 53 dienos), taigi pirkimo
procedūra sustoja maždaug pusmečiui. Tačiau pateiktų ieškinių mastai, vertinant visos sistemos lygiu, nėra
labai dideli. ES atveju 3,3 proc. pirkimų sulaukė ieškinių, ne ES atveju – 1,2 proc. pirkimų. Visgi teisminis
bylinėjimasis, palyginti su ikiteisminiu ginčo sprendimu, yra brangesnis dėl žyminio mokesčio, atstovavimo
išlaidų, pareigos atlyginti kitos šalies bylinėjimosi išlaidas (bylos pralaimėjimo atveju), todėl tikėtina, kad
tiekėjai linkę bylinėtis tik tais atvejais, kai pirkimų vertės yra didesnės. ES lėšomis finansuojamų pirkimų
vertės vidutiniškai yra didesnės už ne ES lėšomis finansuojamų pirkimų vertes. Tikėtina, kad dėl šios
priežasties ES lėšomis finansuojami pirkimai ir yra dažniau skundžiami. Dėl to ieškinių pateikimo (nors
tokie pirkimai sudaro santykinai nedidelę pirkimų dalį) poveikis ES paramos panaudojimui yra stiprus, nes
gali įstrigti didelių pirkimų procedūros. Finansų ministerija yra paskelbusi, kad 2011 m. balandžio mėn.
pabaigoje teismams buvo apskųsti 42 projektų, kuriems skirta per 560 mln. litų ES paramos, viešieji
pirkimai15.
Praktikoje PO neretai kelia problemą, kad tiekėjai piktnaudžiauja jiems suteiktomis teisėmis reikšdami
nepagrįstas pretenzijas, vilkina viešųjų pirkimų procedūras, o tai stabdo ES finansuojamų projektų
įgyvendinimą. Tokia pozicija taip pat buvo pareikšta per apklausą ir interviu. Maždaug penktadalis TOP
100 PO grupei priklausančių respondentų nurodė, kad piktnaudžiavimas situacija ir apskundimas
teismams yra dažna problema, o apie pusei su tuo teko susidurti keletą kartų. Apklausos rezultatai rodo
skirtingą TOP 100 PO ir šiai grupei nepriklausančių PO praktiką. Šie rezultatai gali būti paaiškinti tuo, kad
TOP 100 PO vykdo daugiau ir didesnės vertės pirkimų, todėl ir ieškinių bei pretenzijų rizika yra didesnė.
Atliktos atvejo studijos parodė, kad iš 12 atvejų, kai buvo teikiamos pretenzijos, tik 7 atvejais buvo kreiptasi
į teismą su ieškiniu, o iš šių 7 atvejų 2 atvejais ieškiniai buvo atsiimti. Tai gali rodyti, kad ieškinys pateiktas
nepagrįstai. Analizuojant bendrąją bylų nagrinėjimo pirmosios instancijos teismuose statistiką 2010 m., iš
387 pirmosios instancijos teismuose nagrinėtų bylų 74 buvo nutrauktos, 23 ieškiniai grąžinti ieškovui, 68
bylos paliktos nenagrinėti. Ši statistika iliustruoja viešųjų pirkimų bylų baigtį ieškovo nenaudai bei leidžia iš
dalies spręsti apie ieškinių teikimo pagrįstumą16.

15

http://www.diena.lt/naujienos/lietuva/lietuvai-gresia-prarasti-simtus-milijonu-litu-es-paramos-348921.

16http://www.vpt.lt/admin/uploaded/Bylu_nagrinejimas_teismuose/Viesuju_pirkimu_bylu_nagrinejimas_teismuose

_2010.pdf
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12. paveikslas. Situacijų, kai paslaugų tiekėjai nepagrįstai piktnaudžiavo pirkimų procedūrų
apskundimu teismams ir taip nepagrįstai vilkino pirkimų procedūras, vertinimas

Šaltinis: PwC atlikta PO apklausa, 2012 m. kovas.
„Pirkimus labai dažnai apskundžia tiekėjai. Jeigu mato, kad negali sudalyvauti, paprasčiausiai rašo pretenzijas ir vilkina laiką“;
„Tiekėjai teikia nepagrįstas pretenzijas“; „Nepagrįstai apskundžiamas komisijos vertinimas. Tam, kad sužlugdyti pirkimą.“ ( PO
apklausa, 2012 m. kovas, pateiktų laisvo teksto komentarų iliustracijos.)

Autorių nuomone, ikiteisminė ginčo stadija yra labai svarbus viešųjų pirkimų procedūrų efektyvumą
užtikrinantis institutas, nes taip sudaromos prielaidos operatyviai ištaisyti pažeidimus, nesukeliant didelių
neigiamų pasekmių nei PO, nei tiekėjams. Akivaizdžiai nepagrįstos pretenzijos gali būti ganėtinai greitai
išnagrinėjamos ir atmetamos, tačiau, atsižvelgus į pagrįstas pretenzijas, nauda gali būti labai didelė –
išvengiama ilgo ir brangaus bylinėjimosi, išvengiama finansinių korekcijų taikymo ir pan.
Taip pat sprendžiami ir bylų nagrinėjimo paspartinimo teismuose klausimai. Seimas 2011 m. birželio 21 d.
priėmė CPK pataisas, numatančias viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumus. Pataisomis siekiama
pagreitinti viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimą, nustatant trumpesnius nei bendrieji terminus procesiniams
dokumentams pateikti, taip pat išplečiant teismo teisę rinkti įrodymus ex officio. CPK pakeitimas numato,
kad viešųjų pirkimų bylos turi būti išnagrinėtos pirmosios instancijos teisme per 60 dienų, o apeliacinės
instancijos teisme – per 45 dienas nuo bylos iškėlimo dienos. Iki šių CPK pakeitimų galiojusi VPĮ 95 str. 6
d. redakcija numatė 45 dienų terminą viešųjų pirkimų byloms išnagrinėti, tačiau praktiškai teismai neturėjo
galimybių bylas išnagrinėti per tokį terminą, nes procesiniai terminai numatyti CPK paprasčiausiai to
neleido (vien formalūs terminai procesiniams dokumentams (atsiliepimui, dublikui, triplikui) pateikti,
įvertinant vidutinį laiką dokumentų siuntimui paštu, paprastai užtrunka ilgiau kaip 45 dienas).
CPK pakeitimai, kuriais buvo sutrumpinti terminai procesiniams dokumentams rengti bei numatyta
galimybė dokumentus įteikti elektroninėmis priemonėmis, sukuria reikiamas prielaidas bylų nagrinėjimo
procesui paspartinti. Šie CPK pakeitimai leidžia manyti, kad nesudėtingų bylų nagrinėjimo terminas galėtų
sutrumpėti maždaug 30 dienų. Iš to galima daryti išvadą, kad vien procesinės bylų nagrinėjimo tvarkos
pakeitimai neužtikrins viešųjų pirkimų bylų spartaus nagrinėjimo. Šiam tikslui pasiekti teismai turės
viešųjų pirkimų byloms nustatyti prioritetus. Atsižvelgiant į didelį teismų užimtumą lieka nemaža tikimybė,
kad viešųjų pirkimų bylos nebus nagrinėjamos ir per pailgintą 60 dienų terminą.
2010 m. vidutinė bylų nagrinėjimo trukmė pirmosios instancijos teismuose buvo 138 dienos, o
aukštesniosios instancijos teismuose – 84 dienos. Tačiau nagrinėjimas gali užtrukti ir ilgiau nei vidutinė
trukmė, pvz., ilgiausiai viešųjų pirkimų bylos išnagrinėjimas pirmosios instancijos teisme truko 1530 dienų
(t. y. daugiau nei 4 metus), o aukštesniosios instancijos teismuose – 210 dienų (apie 7 mėn.). Taigi 2010 m.
vidutinė bylų nagrinėjimo trukmė viršijo VPĮ numatytą tuo metu galiojusią bylų nagrinėjimo trukmę (45 d.)
pirmosios instancijos teismuose 3 kartus, o aukštesniosios instancijos teismuose – 1,9 karto17.

17

Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo teismuose vidutinės trukmės nustatymas 2010 m.
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CPK numatytas viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminų, dokumentų rengimo ir
pateikimo terminų sutrumpinimas ir įteisintos galimybės pateikti dokumentus
elektroninėmis priemonėmis sudaro prielaidas bylų nagrinėjimui paspartinti,
tačiau atsižvelgiant į didelį teismų darbo krūvį lieka nemaža tikimybė, kad
pakeitimais norimas rezultatas nebus pasiektas iki galo.

Pirkimai su pretenzijomis vidutiniškai sudarė 13 proc. visų įvykusių ne ES finansuojamų pirkimų, kai ES
finansuojamuose pirkimuose pretenzijos vidutiniškai buvo teikiamos kas penktam pirkimui (apie 20 proc.).
Priežasčių gali būti daug: nepakankami PO gebėjimai ir netinkamai parengti pirkimo dokumentai,
konkurencijos ribojimai pirkimo dokumentuose, pirkimo vertė, nes ES pirkimai yra didesnės vertės, todėl
tiekėjai gali būti labiau suinteresuoti laimėti pirkimą ir kt. Šio vertinimo analizuotų viešųjų pirkimų atvejo
studijų metu nustatyta, kad pretenzijų nagrinėjimas vidutiniškai užtrunka 3,9 darbo dienos. Praktiškai
visuomet pretenzijos išnagrinėjamos per VPĮ 941 str. 3 d. numatytą 5 darbo dienų terminą, tik vienu atveju
iš 12, kai buvo nagrinėjamos pretenzijos, nagrinėjimas užtruko 11 darbo dienų.
Pirkimų procedūrų trukmę iš dalies nulemia ir PO gebėjimai – kiek jie geba kompetentingai parengti
pirkimo dokumentus, priimti motyvuotus sprendimus ir argumentuotai nagrinėti pateiktas pretenzijas. PO
gebėjimai išsamiau analizuojami šios ataskaitos 3.2 poskyryje. Kitas aspektas – tinkamas pirkimų
planavimas ir disciplina. Per interviu su kontroliuojančiosiomis institucijomis pastebėta, o šią prielaidą
patvirtino ir kontroliuojančiųjų institucijų vykdyta apklausa, kad projektų veiklų įgyvendinimo vėlavimo
būtų galima išvengti, gerinant planavimą ir discipliną, nes pastebimas ir PO suinteresuotumo trūkumas
laiku pradedant vykdyti pirkimus, projektų veiklas, ypač tai būdinga biudžetinio sektoriaus institucijoms.
Šiuo metu nėra galimybių taikyti sankcijų, jeigu PO nesilaiko pirkimų plano ar laiku nepradeda vykdyti
pirkimų. Šio vertinimo viešųjų pirkimų atvejo studijos parodė, kad PO neskiria pakankamai dėmesio
pasirengti pirkimo procedūroms. Pastebėta, kad tik didelės PO turi formalizuotas viešųjų pirkimų
planavimo procedūras, sistemiškai vykdo rinkos analizes, potencialių tiekėjų apklausas. Nors taikytini
teisės aktų reikalavimai nekelia didelių reikalavimų pirkimams planuoti, PO turėtų būti suinteresuotos
geriau pasirengti pirkimams, išsitirti rinką, nes tai leistų kokybiškiau suformuluoti sąlygas ir pasiekti
geresnį pirkimo rezultatą.
ES administravimo sistemos įtaka. Bendrajai viešojo pirkimo procedūros trukmei įtaką daro ES paramos
procedūros, nes ES finansuojami pirkimai yra griežčiau kontroliuojami, o tai ilgina bendrąją procedūros
trukmę ir turi įtakos ES paramos panaudojimo spartai. Skirtingo viešųjų pirkimų teisės aktų taikymo tarp
viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų problema – aiškumo, kaip teisingai taikyti teisės aktus,
stoka, kurią įvardija PO, pailgina trukmę, nes laikas sugaištamas kreipiantis išaiškinimo į atsakingas
institucijas, derinant veiksmus, įrodinėjant ir pan.
„Labai ilgai agentūros vertina pirkimo sąlygas, o paskui pirkimo dokumentus“; „Kartais labai ilgai užtrunka viešųjų pirkimų
dokumentų derinimas su agentūra ir po visų pirkimų procedūrų mažai laiko lieka veikloms įgyvendinti“; „Įgyvendinančios
institucijos neveiklumas, pvz., prašoma VPT įvertinti pirkimo dokumentus, nors analogiški pirkimai pagal tuos pačius pirkimo
dokumentus yra vykdyti, ir VPT nuomonė yra gauta anksčiau“; „Įgyvendinančiosios institucijos ilgai vertino pirkimo dokumentus“;
„Kartais trukdo ne pačios procedūros, o projektų administravimo reikalavimai, pvz., turime suderinti techninę pirkimo specifikaciją
su įgyvendinančiąja institucija, tai reikalauja papildomo laiko“ ir pan. (PO apklausa, 2012 m. kovas, pateiktų laisvo teksto
komentarų iliustracijos.)

Vertinant bendrąją procedūrų trukmę ir poveikį efektyvumui, atkreiptinas dėmesys į pasiruošimo etapą
pirkimui įgyvendinti. Atvejo studijos parodė, kad mažesnės PO neskiria deramo dėmesio pasirengimo
pirkimo procedūroms etapui. Pieš pirkimą atlikusios išsamesnes rinkos analizes, PO būtų pajėgesnės
tinkamai parinkti pirkimo procedūrą.

34

Viešųjų pirkimų poveikio Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumui vertinimas

2.1.2 Pirkimo būdai ir jų įtaka ES paramos panaudojimui
Atsižvelgiant į techninės užduoties sąlygas, pirkimo būdų, vertinimo kriterijų ir perkamų objektų poveikis
ES paramos panaudojimo efektyvumui nagrinėjamas detaliau. Statistinė analizė parodė, kad pirkimo
procedūros tipas (tarptautinis / supaprastintas) yra reikšmingas veiksnys, turintis įtakos procedūros
trukmei.
Pirkimo būdai ir jų prieinamumas PO pirmiausia priklauso nuo vertės. Pirkimai, kurių numatoma vertė
viršija Pirkimo direktyvose numatytas vertes, vadinamieji tarptautiniai pirkimai, privalo būti vykdomi
pagal Pirkimų direktyvose numatytas taisykles. Nuo 2012 m. sausio 1 d. galiojančios tarptautinių pirkimų
verčių ribos yra tokios: (i) darbų pirkimai – 5 mln. EUR; (ii) komunalinio sektoriaus PO prekių ir paslaugų
pirkimai – 400 000 EUR; (iii) klasikinio sektoriaus PO paslaugų ir prekių pirkimai, pagal tai, koks yra PO
tipas ir pirkimo objektas, – 130 000 arba 200 000 EUR. Laikoma, kad mažesnės vertės pirkimai,
vadinamieji supaprastinti pirkimai, neturi sienas peržengiančio intereso, todėl tokius pirkimus valstybėms
narėms leidžiama vykdyti pagal nacionalines taisykles, o ne harmonizuotas ES lygmeniu. Nepaisant
pirmiau nurodytų verčių, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra išaiškinęs, kad PO kiekvienu atveju
turėtų įvertinti pirkimo specifiką ir sienas peržengiantį interesą, o nustačiusi, kad kitų ES valstybių narių
tiekėjai gali būti suinteresuoti dalyvauti pirkime, sudaryti sąlygas kitų valstybių tiekėjams pasinaudoti
laisvosios ES rinkos galimybėmis.
Visi pirkimai, kurių numatomos vertės neviršija tarptautinio pirkimo vertės, yra supaprastinti pirkimai,
tarp jų ir pirkimai, kai perkant prekes ir paslaugas pirkimo vertė neviršija 100 000 Lt, o darbus –
500 000 Lt, – mažos vertės pirkimai. Viešieji pirkimai gali būti vykdomi skirtingais pirkimo būdais.
Visuotinai žinomi būdai yra šie:
13. paveikslas. Viešųjų pirkimų būdai

Šaltinis: sudaryta autorių.

Supaprastinti pirkimai Lietuvoje gali būti vykdomi pagal pačių PO pasitvirtintas taisykles. Vadinasi, PO yra
laisvos sugalvoti ir kitokius pirkimo būdus, taip pat modifikuoti jau žinomus būdus pagal savo poreikius, o
pirmiau pateiktas sąrašas nėra baigtinis.
Tarptautinių pirkimų būdų sąrašas yra baigtinis. Europos Komisijos parengtas pasiūlymas dėl Pirkimų
direktyvų peržiūros numato dar vieną naują būdą, – inovacijų partnerystę (angl. innovation partnership),
skirtą prekėms, paslaugoms ir darbams, kurių nėra rinkoje, įsigyti. Tikėtina, kad priėmus Europos
Komisijos siūlomus Pirkimo direktyvų pakeitimus, šis būdas bus numatytas VPĮ ir galės papildyti
lanksčiųjų pirkimo būdų sąrašą, taikomą tarptautiniams pirkimams.
Be nurodytų pirkimo būdų, paminėtini du papildomi viešųjų pirkimų įrankiai, kurie gali būti panaudoti
kaip pirmiau nurodytus pirkimo būdus papildantys elementai:
•
•

preliminariosios sutartys;
elektroninis aukcionas
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Nė vienas pirkimo būdas savaime nėra efektyvesnis už kitus, bet kiekvienam
pirkimui galima parinkti tokį, kuris užtikrintų didžiausią efektyvumą konkrečiu
atveju.

Supaprastinti pirkimai
Lietuvoje supaprastinti pirkimai vykdomi pagal PO pasitvirtintas taisykles, kurios privalo atitikti tam tikrus
VPĮ numatytus reikalavimus, užtikrinančius pagrindinių viešųjų pirkimų principų taikymą. Visais kitais
atžvilgiais PO yra laisvos nusistatyti tokias pirkimo taisykles, kokios joms priimtiniausios. VPĮ
supaprastintiems pirkimams nustato trumpesnius viešųjų pirkimų procedūrų terminus. Atlikta statistinė
analizė parodė, kad pirkimo požymis (supaprastintas / tarptautinis) yra reikšmingiausias veiksnys,
lemiantis pirkimo trukmę. Supaprastintų viešųjų pirkimų (taip pat ir mažos vertės pirkimų) teikiamų
galimybių išnaudojimas yra svarus šaltinis procedūrų efektyvumui padidinti, todėl teikiamos
rekomendacijos yra orientuotos į platesnį supaprastintų pirkimų procedūros rūšies taikymą.
Tačiau esama ir rizikų. Per tikslinės grupės diskusiją, kurioje dalyvavo PO atstovai, buvo pareikšta
nuomonių, kad ne visos PO geba pasirengti tinkamas supaprastintų pirkimų taisykles. Tiek PO, tiek
įgyvendinančiųjų institucijų atstovai pastebėjo, kad neretai PO pasirengtos taisyklės neatitinka VPĮ
reikalavimų, todėl pirkimai vykdomi pažeidžiant VPĮ, ir dėl to gresia finansinės sankcijos ES
finansuojamiems projektams. Buvo pasiūlyta grįžti prie anksčiau galiojusios sistemos, kai supaprastintų
pirkimų vykdymo tvarka buvo detaliai reguliuojama VPĮ. Autorių nuomone, toks siūlymas nėra racionalus.
PO skiriasi dydžiu, gebėjimais, veiklos sritimis ir susijusia specifika. Galimybė kiekvienai PO pirkimus
vykdyti pagal jos pasirinktus modelius sukuria prielaidų pasiekti didesnį efektyvumą. Papildomai galėtų
būti parengtos standartinės supaprastintų pirkimų taisyklės, kurių kiekviena PO net neturėtų pritaikyti
savo poreikiams, o tiesiog galėtų referuoti į tokias taisykles numatydama, kad supaprastintus pirkimus
vykdo pagal VPT patvirtintas standartines supaprastintų pirkimų taisykles. Taip mažiau patyrusios PO
galėtų naudotis standartinėmis taisyklėmis be jokių papildomų tokių taisyklių pritaikymo veiksmų, o labiau
patyrusios (kvalifikuotos) PO galėtų pasirengti individualias, sau pritaikytas taisykles. Pažymėtina, kad ir
pagal dabar galiojantį reguliavimą VPT turi teisę teikti pastabas PO dėl supaprastintų pirkimų taisyklių bei
jas tikrinti. VPT aktyviau naudojantis šia galimybe, būtų galima išvengti neatitikimų ir pagal dabar
galiojantį reguliavimą. 2009 m. VPT yra paskelbusi, kad viešųjų pirkimų procese kasmet dalyvauja apie
4000 PO18, todėl VPT galimybė patikrinti visų PO taisykles praktiškai neįgyvendinama, ypač atsižvelgiant į
tai, kad taisyklės yra keičiamos ir (arba) papildomos.
Supaprastintų pirkimų atveju nėra vieno pirkimo būdų ar procedūrų rinkinio, kurį taikytų visos PO, todėl
kiekvienas būdas atskirai nebus aptariamas. Pagrindinė informacija, susijusi su būdų pasirinkimu ir jų
efektyvumu, pateikiama tarptautinių pirkimų skirsnyje. Toliau trumpai aptariamos pagrindinės
supaprastintų pirkimų lankstumo galimybės, lyginant su tarptautinių, kurios galėtų užtikrinti didesnę
pirkimų spartą ir efektyvumą.
Mažos vertės pirkimai gali būti neskelbiami CVP IS
VPĮ 92 str. 3 d. 4 p. leidžia neskelbti apie pradedamus mažos vertės pirkimus (prekės ir paslaugos iki
100 000 Lt ir darbai iki 500 000 Lt) PO nustatytais atvejais. Pažymėtina, jog tai nereiškia, kad gali būti
neskelbiami visi mažos vertės pirkimai, tačiau PO yra laisva nusistatyti atvejus, kai mažos vertės pirkimai
nebus skelbiami. Teisę neskelbti tam tikrų mažos vertės pirkimų PO turėtų visais atvejais įgyvendinti
tokiomis sąlygomis, kad būtų užtikrintas viešųjų pirkimų tikslo pasiekimas ir nepažeisti viešųjų pirkimų
principai. PO sprendimai pasiūlymus pateikti kviesti jos pasirinktus tiekėjus turi būti pagrįsti ir motyvuoti,
tiekėjai turi būti parenkami taip, kad būtų užtikrinta derama konkurencija, kuri savo ruožtu užtikrina
pirkimų tikslo pasiekimą. Pastebėtina, kad, autorių nuomone, skaidrumo principas suinteresuotų asmenų
prašymu reikalauja iš PO teikti informaciją apie jos numatomus vykdyti viešuosius pirkimus.
Suinteresuotiems asmenims pareiškus norą dalyvauti tokiuose numatomuose pirkimuose, juos pakviesti
pateikti pasiūlymus, o nekviečiant – tokius sprendimus motyvuotai pagrįsti.

18

http://www.vpt.lt/rtmp8/dtd/index.php?nid=1221469101&module=news&lan=LT.
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Pažymėtina, kad mažos vertės pirkimų institutu taip pat ir galimybėmis neskelbti mažos vertės pirkimų neturi būti
piktnaudžiaujama. VPĮ nuostatos dėl numatomų pirkimo verčių skaičiavimo taikomos visiems pirkimams be išimties.
Viena atvejo studija parodė, kad PO dirbtinai išskaidė statybos rangos darbus (statybvietės parengimas; pamatų įrengimas; kiti
statybos darbai ir pan.), kurie turėjo būti atliekami tame pačiame objekte, į atskiras dalis ir juos pirko atskirai, pasinaudodama
mažos vertės pirkimams taikoma apklausa, nors pagal VPĮ nuostatas pirkimas turėjo būti atliekamas vienu iš skelbiamų
supaprastintų pirkimų būdų.

Supaprastintų pirkimų atveju tiekėjų kvalifikacija gali būti netikrinama
VPĮ 87 str. 1 d. reikalauja, kad PO tokia pat tvarka, kaip ir tarptautinių pirkimų atveju įsitikintų, jog tiekėjai
bus pajėgūs įvykdyti sutartį, tačiau šio straipsnio 2 d. leidžia PO supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse
nustatytais atvejais kvalifikacijos netikrinti.
Autorių nuomone, šis reguliavimas neleidžia PO netaikyti kvalifikacijos reikalavimų, tačiau leidžia
netikrinti, ar tiekėjai atitinka keliamus kvalifikacijos reikalavimus, t. y. supaprastintų pirkimų taisyklėse
numatyti, kad tam tikrais atvejais iš tiekėjų prašoma tik pateikti deklaraciją, jog jie atitinka nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus. 2011 m. rugsėjo 16 d. redakcijos 2010 m. balandžio 15 d. VPT direktoriaus
įsakymas Nr. 1S-54 „Dėl atvejų, kada vietoje kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų PO gali prašyti tiekėjų
pateikti jos nustatytos formos pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų
atitikties deklaraciją, nustatymo“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse leidžia nusistatyti, kad
deklaracijų bus prašoma tik tais atvejais, kai nėra atliekama kvalifikacinė atranka. Taigi, PO turi teisę
supaprastintų pirkimų taisyklėse numatyti atvejus, kada vietoje kvalifikaciją įrodančių dokumentų bus
prašoma atitikties kvalifikacijos reikalavimams deklaracijų, tačiau to negalima numatyti tais atvejais, kai
taikoma kvalifikacinė atranka.
Atvejo studijų metu nebuvo nustatyta nė vieno atvejo, kai būtų pasinaudota galimybe netikrinti tiekėjų kvalifikacijos duomenų.
Tokia praktika leistų sumažinti administracinę naštą tiek tiekėjams, tiek PO, bei sudarytų prielaidų paspartinti pasiūlymų
vertinimo procedūras.

Rekomenduotina PO supaprastintų pirkimų taikylėse nusimatyti atvejus, kai tiekėjų
kvalifikacijos duomenys nėra tikrinami, o vietoje jų prašoma pateikti deklaracijas,
kad tiekėjai keliamus kvalifikacijos reikalavimus atitinka. Supaprastintų pirkimų
atveju dokumentų, įrodančių, kad tiekėjai atitinka kvalifikacijos reikalavimus,
privalo būti prašoma tik tais atvejais, kai vykdoma kvalifikacinė tiekėjų atranka.

Supaprastintuose pirkimuose taikomi trumpesni paraiškų ir pasiūlymų pateikimo terminai
VPĮ 89 str. leidžia nustatyti ne trumpesnius kaip 7 darbo dienų paraiškų ir pasiūlymų pateikimo terminus
nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo CVP IS.
Atvejo studijos parodė, kad per supaprastintus pirkimus efektyviai pasinaudojama galimybėmis nustatyti gerokai trumpesnius
terminus negu tie, kurie taikomi vykdant tarptautinius pirkimus.

Kitos supaprastintų pirkimų galimybės
Mažos vertės pirkimų atveju VPĮ leidžia nesivadovauti reikalavimais, taikomais techninėms specifikacijoms
rengti, pirkimo dokumentų sudėčiai, taikyti alternatyvius pasiūlymų vertinimo kriterijus, perkant tam
tikras paslaugas, sutartis iki 10 000 Lt sudarinėti žodžiu ir netaikant pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo
terminų ir kt. Įvertinus, kad supaprastintų viešųjų pirkimų procedūrų taikymas yra vienas pagrindinių
efektyvumo didinimo šaltinių, atlikome supaprastintų viešųjų pirkimų reguliacinės sistemos analizę
užsienio šalyse.
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11. lentelė. Supaprastintų viešųjų pirkimų reguliavimas užsienio šalyse

Valstybė

Procedūrų ypatumai

Airija ir
Didžioji
Britanija

• Supaprastintų pirkimų vykdymo procedūros privalomais teisės aktais nereguliuojamos nei
klasikinio, nei komunalinio sektoriaus PO;
• PO teikiamos tik neprivalomos rekomendacijos, vertybinės kryptys dėl supaprastintų pirkimų
vykdymo;
• nors privalomų reikalavimų nėra – pirkimai yra atviri rinkai, – suinteresuoti asmenys gali
dalyvauti pirkimuose ir varžytis dėl sutarčių pagal PO nustatytas taisykles;
• pirkimai skelbiami PO interneto tinklalapiuose, pirkimų duomenų bazėse, bukletuose ir kituose
leidiniuose.
• Pirkimai vykdomi pagal Estijos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą. Gali būti taikomos visos
įprastos procedūros: atviras ir ribotas konkursas, taip pat ir derybos be jokių sąlygų. Netaikoma
pirkimams, nesiekiantiems nacionalinės vertės ribos, jiems taikomi tik viešųjų pirkimų principai;
• visi pirkimai skelbiami viešųjų pirkimų duomenų bazėje;
• nacionalinė vertės riba taikoma tik klasikinio sektoriaus PO: prekėms ir paslaugoms – ~138 112
Lt, darbams – ~863 200 Lt. Žemiau šios ribos arba komunalinio sektoriaus PO privalo užtikrinti
sąžiningą konkurenciją, t. y. taikomi tik viešųjų pirkimų principai;
• išimčių dėl PO sprendimų apskundimo galimybių nėra – taikomos tokios pat taisyklės, kaip ir
tarptautiniams pirkimams;
• terminai:
- paraiškoms pateikti – 7 dienos;
- pasiūlymas pateikti:
 perkant darbus – 22 dienos;
 perkant prekes ir paslaugas – 15 dienų.

Estija

Latvija

• Pirkimai vykdomai pagal pačių PO nusistatytas ir viešai paskelbtas pirkimų taisykles;
• mažos vertės pirkimai, kai sutartys gali būti sudaromos tiesiogiai su pasirinktais tiekėjais: prekės
ir paslaugos – iki ~ 15 500 Lt; darbai – iki 48 000 Lt;
• mažos vertės pirkimai, kai privalomas varžymasis, pakvietus tam tikrą skaičių tiekėjų, tačiau
pirkimai nėra skelbiami viešai: prekės ir paslaugos – iki ~ 103 000 Lt, darbai – iki ~ 586 000 Lt;
• klasikinio sektoriaus PO sprendimai dėl pirkimo sutarčių sudarymo, kai pirkimų neprivaloma
skelbti viešai (iki 103 000 Lt ir 586 000 Lt), ir komunalinio sektoriaus PO visi pirkimai –
neskundžiami;
• terminai:
- pirkimuose iki nacionalinės vertės ribos (iki 103 000 Lt ir 586 000 Lt) – 15 dienų;
- pirkimuose, kurių vertė tarp nacionalinės vertės ribos ir tarptautinių pirkimų vertės ribos –
25 dienos.

Lenkija

• Pirkimai vykdomi pagal Lenkijos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytus reikalavimus;
• pirkimams iki ~ 48 000 Lt viešųjų pirkimų įstatymas netaikomas apskritai;
• visi kiti pirkimai privalo būti paskelbti nacionalinėje duomenų bazėje, vykdomi analogiškai, kaip
ir tarptautiniai, tačiau yra įvairių supaprastinimų;
• komunalinio sektoriaus PO sprendimai dėl pirkimo sutarčių sudarymo negali būti skundžiami;
klasikinio PO sektoriaus sprendimai skundžiami, tačiau ribojamos apeliacijos galimybės,
atsižvelgiant į tai, koks skundo pagrindas;
• terminai:
- paraiškoms pateikti – 7 dienos;
- pasiūlymams pateikti:
 atvirko konkurso atveju – 20 dienų perkant darbus ir 7 dienos perkant prekes ir
paslaugas;
 riboto konkurso atveju – 14 dienų perkant darbus ir 7 dienos perkant prekes ir
paslaugas;
 konkurencinio dialogo ir derybų atvejais – 10 dienų.

Šaltinis: OECD (2010), „Public Procurement in EU Member States – The Regulation of Contract Below the EU Thresholds and in
Areas not Covered by the Detailed Rules of the EU Directives“, Sigma Papers, Nr. 45, OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/5km91p7s1mxv-en.
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Atsižvelgiant į kitų ES valstybių narių praktikas, Lietuvoje galėtų būti svarstomos
toliau nurodytos supaprastintų pirkimų vykdymo reguliavimo galimybės:
1. Didinti mažos vertės pirkimų ribą. Atsižvelgiant į vertės ribas, taikomas
Latvijoje ir Estijoje, prekių ir paslaugų pirkimams ji galėtų būti didinama 10–30
proc., o darbų pirkimams – 15–50 proc.
2. Nustatyti, kad iki tam tikros vertės VPĮ netaikomas apskritai arba didinama
šiuo metu VPĮ nustatyta 10 000 Lt riba, išskyrus ribą, leidžiančią sutartis
sudaryti žodžiu. Daugumoje ES valstybių narių ši riba neviršija 15 000 EUR.
3. Panaikinti galimybę ginčyti PO sprendimus dėl sprendimų sudaryti sutartis
visais atvejais arba tik mažos vertės pirkimų atvejais, numatant tiekėjams tik
galimybę reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu įrodoma, kad pirkimo sutartis
turėjo būti sudaryta būtent su juo.

12. lentelė. Minimalūs VPĮ nustatyti terminai
Būdas
A. K.

R. K.

Terminas
Skelbimo apie
pirkimą tikrinimas
(VPT)
Pirkimo sąlygų
apskundimo
terminas*

S. D.

N. D.

K. D.

P. K.

D. P. S.

37 d.

NT

52 (40**)
d.

15 d.

3 darbo dienos
Tarptautinių pirkimų atveju – 10 dienų
Supaprastintų pirkimų atveju – 5 darbo dienos

Paraiškos
pateikimas

NT

Pasiūlymo
pateikimas

40 d.

30 d.
35 d.

30 d.

PO

PO/24d.*

30 d.
PO

15 d.

Pasiūlymų
vertinimas

PO

Sutarties sudarymo
atidėjimo terminas

15 dienų, išskyrus atvejus, kai nėra suinteresuotų kandidatų ir dalyvių.
Tam tikrais supaprastintų pirkimų atvejais, kai neskelbiama apie pirkimą, – 5
darbo dienos nuo skelbimo apie sudarytą sutartį paskelbimo.

Kitų PO sprendimų
apskundimas***

15 dienų

Terminas
pretenzijoms
išnagrinėti

5 darbo dienos

NT

Šaltinis: sudaryta autorių.
A. K. – atviras konkursas;

K. D. – konkurencinis dialogas;

R. K. – ribotas konkursas;

P. K. – projekto konkursas;

S. D. – skelbiamos derybos;

D. P. S. – dinaminė pirkimų sistema;

N. D. – neskelbiamos derybos ;

NT – netaikoma, nes procedūra neturi atitinkamo etapo.

PO – PO turi teisę nustatyti;
Skelbiamų derybų atveju komunalinio sektoriaus PO turi teisę susitarti su tiekėjais dėl pasiūlymų pateikimo terminų, nesusitarus
dėl bendro taikytino termino – taikomas VPĮ numatytas 24 dienų terminas.

*

**

40 dienų terminas taikomas riboto projekto konkurso atveju.

VPĮ yra nustatytos dvi kategorijos PO sprendimų, kuriems taikomi skirtingi apskundimo terminai. Sprendimams, apie kuriuos
PO privalo informuoti tiekėjus, yra nustatytas bendras 15 dienų apskundimo terminas, o sprendimams, apie kuriuos PO tiekėjų
tiesiogiai informuoti neprivalo, tačiau tokius sprendimus skelbia viešai, yra nustatyti diferencijuoti terminai: tarptautinių pirkimų
atveju – 10 dienų terminas, o supaprastintų pirkimų atveju – 5 darbo dienų terminas. Viešųjų pirkimų procedūrų apskundimo
tvarka ir terminai detaliau nagrinėjami toliau šioje Ataskaitoje.
***
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Reziumuojant, VPĮ kelia reikalavimus tik tokiems terminams, kurie yra tiesiogiai susiję su tiekėjų interesais
(pasiūlymų (paraiškų) pateikimo terminas, sutarties sudarymo atidėjimo terminas, pretenzijų pateikimo ir
nagrinėjimo terminai bei skelbimų pateikimo terminai), tačiau didelė pirkimų procedūrų dalis yra apskritai
nereguliuojama ir priklauso tik nuo PO gebėjimų ir operatyvumo. Atvejo studijos parodė, kad
nereguliuojamos procedūrų dalys užtrunka ganėtinai ilgai; tiek kvalifikacijos reikalavimų vertinimas, tiek
pasiūlymų vertinimas nagrinėtais atvejais vidutiniškai truko 22 dienas. Pažymėtina, kad per atvejo studijas
nagrinėtos procedūros, per kurias buvo taikoma kvalifikacinė atranka ir ekonomiškai naudingiausio
pasiūlymo vertinimo kriterijus, atitiko vidutinę procedūrų trukmę – 22 dienas.
Tarptautiniai pirkimai
Tarptautinių pirkimų būdai ir pagrindinės atlikimo procedūrinės taisyklės numatytos Pirkimų direktyvose,
todėl visose ES valstybėse narėse tarptautiniai pirkimai iš esmės vykdomi labai panašiai.
Klasikinio sektoriaus PO savo pasirinkimu gali taikyti tik atviro ir riboto konkursų procedūras. Projekto
konkurso, skelbiamų ir neskelbiamų derybų bei konkurencinio dialogo procedūras jos gali naudoti tik tais
atvejais, jeigu yra tenkinamos VPĮ numatytos šių būdų taikymo sąlygos.
Komunalinio sektoriaus PO savo pasirinkimu gali taikyti tik atviro, riboto konkurso ir skelbiamų derybų
procedūras. Projekto konkurso ir neskelbiamų derybų procedūras jos (kaip ir klasikinio sektoriaus PO) gali
naudoti tik tais atvejais, kai yra tenkinamos VPĮ numatytos sąlygos. Pažymėtina, jog nei VPĮ, nei Direktyva
2004/17 tiesiogiai nenumato galimybės komunalinio sektoriaus PO naudoti konkurencinio dialogo
procedūros. Vis dėlto remiantis Europos Komisijos nuomone, kuri išdėstyta Aiškinamajame rašte –
konkurencinis dialogas – klasikinė direktyva19, komunalinio sektoriaus PO, pasirinkus skelbiamų derybų
procedūros taikymą, nėra draudžiama šią procedūrą modifikuoti pagal Direktyvoje 2017/18 numatytą
konkurencinio dialogo modelį. Iš to išplaukia, kad komunalinio sektoriaus PO taip iš esmės irgi gali taikyti
konkurencinio dialogo procedūrą.
Atviras ir ribotas konkursai. Atviro ir riboto konkurso būdą VPĮ leidžia rinktis visais atvejais, t. y.
neprivalo būti tenkinamos jokios sąlygos, kad būtų galima taikyti šiuos pirkimo būdus. Vis dėlto šios
procedūros tinka ne visiems atvejams. Pagrindinis šių procedūrų bruožas – nelankstumas, t. y. tiek atviro,
tiek riboto konkursų atveju derybos tarp PO ir tiekėjų yra draudžiamos. Iš to išplaukia, kad atviro ir riboto
konkurso būdu turėtų būti perkama tais atvejais, kai derybų tarp PO ir tiekėjo tiesiog nereikia. Kitaip
tariant, tais atvejais, kai iki pirkimo pradžios PO gali tiksliai apibūdinti pirkimo objektą pagal VPĮ
numatytus reikalavimus, taikomus techninėms specifikacijoms, taip pat pirkimo sutarties sąlygas
atitinkančias rinkos standartus. Jeigu PO šių elementų nustatyti negali, ji turėtų rinktis lankstesnes pirkimo
procedūras. Be abejo, dažnai tiek objekto specifikacijos, tiek pirkimo sutarties sąlygos galėtų būti nustatytos
ir parinktos atlikus pakankamas rinkos analizes, visgi kitais atvejais rinkoje egzistuojantys sprendiniai gali
būti per daug skirtingi, jog būtų įmanoma išsirinkti geriausią be jokio dialogo tarp PO ir tiekėjų.
Atviro ar riboto konkursų taikymas, kai nepakankamai aiškiai apibūdintas pirkimo objektas (galimos
įvairios alternatyvos) arba nustatytos rinkos standartų neatitinkančios pirkimo sutarties sąlygos, lems
pirkimo neefektyvumą. Neapibrėžtumas dėl pirkimo objekto ar nepagrįstos pirkimo sutarties sąlygos reikš,
jog tiekėjai turi prisiimti didelę riziką, kurią jie natūraliai įvertins teikdami kainos pasiūlymą. Taip PO gaus
pasiūlymus, kurių kaina bus didesnė, negu galėtų būti. Autorių nuomone, nors formaliai atviro ir riboto
konkursų procedūros gali būti taikomos visais atvejais, kai pirkimo objektas yra sudėtingas, nėra žinomos
pirkimo sutarčių įprastos rinkoje sąlygos, viešųjų pirkimų tikslą – prekes, paslaugas ir darbus įsigyti
racionaliai naudojant viešąsias lėšas – galima pasiekti tik naudojant lankstesniuosius pirkimo būdus:
skelbiamas derybas, konkurencinį dialogą ar projekto konkursą.
Atviras ir ribotas konkursai skiriasi etapų skaičiumi, kuris susijęs su tiekėjų kvalifikacijos tikrinimu. Atviro
konkurso atveju taikoma vieno etapo sistema. Tiekėjai pasiūlymus ir duomenis apie kvalifikaciją teikia
viename dokumentų pakete – pasiūlyme. PO savo ruožtu patikrina visų tiekėjų atitiktį minimaliems
kvalifikacijos reikalavimams, o tuomet atlieka pasiūlymų vertinimą. Riboto konkurso atveju taikoma dviejų
etapų sistema. Pirmiausia tiekėjai teikia paraiškas, kuriose pateikia duomenis apie savo kvalifikaciją.
Tuomet PO patikrina, ar tiekėjai atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus, o atitinkančius įvertina
pagal kvalifikacinės atrankos kriterijus. Pagaliau teikti pasiūlymus kviečiami ne visi tiekėjai, kurie atitiko
minimalius kvalifikacijos reikalavimus (kaip yra per atvirą konkursą), o tik tam tikras skaičius tiekėjų, kurie
buvo geriausiai įvertinti per kvalifikacinę atranką. Per ją privalo būti atrinkti ne mažiau kaip 5 tiekėjai,
19

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/explan-notes/classic-dir-dialogue_en.pdf.
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kurie ir kviečiami teikti pasiūlymus. Be minimalaus kviečiamų tiekėjų skaičiaus, gali būti nustatytas ir
maksimalus kviečiamų tiekėjų skaičius.
Šiame kontekste pažymėtina, kad 2011 m. rugsėjo 16 d. buvo pakeistas 2010 m. balandžio 15 d. VPT direktoriaus įsakymas Nr. 1S-54
„Dėl atvejų, kada vietoje kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų PO gali prašyti tiekėjų pateikti jos nustatytos formos pirkimo
dokumentuose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją, nustatymo“. Naujos redakcijos įsakymas
leidžia PO, vykdant pirkimą atviro konkurso būdu (išskyrus atvejus, kai naudojamas elektroninis aukcionas ar dinaminė pirkimo
sistema), reikalauti, kad tiekėjai pateiktų PO nustatytos formos deklaraciją apie atitiktį kvalifikacijos reikalavimams. Tokiu atveju
dokumentų, įrodančių atitiktį keliamiems kvalifikacijos reikalavimams, prašoma iki pasiūlymų eilės nustatymo tik iš to tiekėjo,
kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu.
Atvejo studijos parodė, kad vykdant sudėtingesnius pirkimus, kai nustatoma daugiau kvalifikacijos reikalavimų, PO tenka prašyti
tiekėjų patikslinti jų kvalifikacijos duomenis. Pažymėtina, kad pagal VPĮ 32 str. 5 d. PO privalo paprašyti tiekėjų patikslinti ar
paaiškinti netikslius arba neišsamius tiekėjų kvalifikacijos duomenis. PO prašymai paaiškinti, patikslinti duomenis ir tiekėjų
paaiškinimų, patikslinimų teikimas užtęsia procedūras, ypač sudėtingesniais atvejais, kai prašymai ir paaiškinimai kartojami
(teikiami kelis kartus).

PO organizuojant atvirus konkursus rekomenduotina aktyviai naudotis galimybe
tiekėjų prašyti tik deklaracijų apie atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, nes tai
leistų paspartinti procedūras ir sutaupyti administravimo išlaidų – kvalifikaciją
įrodantys dokumentai būtų teikiami ir tikrinami tik to tiekėjo, kurio pasiūlymą
ketinama pripažinti laimėjusiu. Tiekėjų, kurių pasiūlymai nepretenduoja būti
pripažinti laimėjusiais, kvalifikacija nebūtų tikrinama ir dėl jos nekiltų ginčų.
Riboto konkurso procedūrą galima laikyti vienu iš leistinų tiekėjų konkurencijos varžymo instrumentų, nes
pasiūlymus leidžiama teikti ne visiems tiekėjams, kurie atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus, o
tik tiems, kurie įveikia kvalifikacinės atrankos barjerą. Ribotą konkursą būtų tikslinga naudoti tais atvejais,
kai norima didesnį dėmesį skirti prekių, paslaugų ar darbų kokybei, o parinkti kvalifikacinės atrankos
kriterijai gali objektyviai iš visų tiekėjų (kurie būtų pajėgūs įvykdyti sutartį) išrinkti tuos, kurių pajėgumai
(gebėjimai) būtų geriausi. Be to, ribotą konkursą būtų tikslinga surengti ir tuo atveju, kai tikimasi gauti
sudėtingus ir didelės apimties pasiūlymus iš daug tiekėjų.
Per diskusiją, įvykusią 2012 m. kovo 20 d. LR Finansų ministerijoje, viena PO pristatė atvejį, kai per atvirą konkursą buvo gauti 64
tiekėjų pasiūlymai. Akivaizdu, kad šiuo atveju PO pasirinko netinkamą pirkimo būdą. Esant tokiai aktyviai rinkai, rekomenduotina
rinktis ribotas procedūras, pavyzdžiui, ribotą konkursą, kuris būtų leidęs PO atsirinkti ne mažiau kaip 5 tiekėjus ir sutaupyti
administravimo išlaidų.

Nors riboto konkurso privalumai, perkant sudėtingesnius ar labiau į kokybę orientuotus objektus, yra
akivaizdūs ir turėtų užtikrinti didesnį pirkimų efektyvumą, visgi, kalbant apie spartą, paprastai atviras
konkursas yra pranašesnis už ribotą. Dėl dviejų etapų procedūros (paraiškų ir pasiūlymų pateikimo)
pailgėja dokumentų pateikimo laikotarpiai. Pasirinkus ribotą konkursą, paraiškų pateikimo terminas negali
būti trumpesnis nei 30 dienų, o pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis nei 35 dienos.
Taikant riboto konkurso būdą dokumentų laukimo laikotarpis, laikantis VPĮ nustatytų reikalavimų, būtų ne
mažiau kaip 65 dienos. O taikant atviro konkurso būdą pasiūlymų pateikimo terminas neturėtų būti
trumpesnis nei 40 dienų. Vadinasi, riboto konkurso procedūra teoriškai turėtų būti bent 25 dienomis
ilgesnė už atviro konkurso procedūrą. Kita vertus, 10, 20 ar net 64 pasiūlymų vertinimas gali užtrukti
gerokai ilgiau negu minėtas 25 dienas. Tik svarbu, kad riboto konkurso atveju minėtos 25 dienos yra
laukimo terminas, o atviro konkurso atveju daugybė pasiūlymų turi būti įvertinta realiai, o tai reiškia, kad
PO darbuotojai atlieka darbą, kurio būtų buvę galima išvengti.
Taikant atviro ar riboto konkurso būdą, paskelbus išankstinį skelbimą apie pirkimą, minimalūs pasiūlymų
pateikimo terminai gali būti sutrumpinti net iki 22 dienų. Taikant atvirą konkursą dokumentų laukimo
terminas būtų minėtos 22 dienos, o ribotą konkursą – 52, nes 30 dienų paraiškų pateikimo terminas nėra
trumpinamas.
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Dar pažymėtina, kad skubos atveju, kai pirkimų neįmanoma atlikti laikantis įprastų terminų, leidžiama
taikyti vadinamąją akceleruotą riboto konkurso procedūrą. Šiuo atveju tiek paraiškų teikimo terminas, tiek
pasiūlymų teikimo terminas gali būti sutrumpinti iki 10 dienų. Taigi, dokumentų laukimo terminas būtų 20
dienų. Paprastai, vadovaujantis VPĮ ir Pirkimo direktyvų nuostatomis, akceleruotą procedūrą būtų galima
taikyti tik išimtiniais atvejais, kai pirkimų neįmanoma įvykdyti laikantis įprastų terminų, o aplinkybės,
leidžiančios pasinaudoti šiuo procedūros tipu turėtų būti aiškinamos siaurai. Visgi, įdomu pažymėti, kad
2008 m. gruodžio 12 d. EK paskelbė pranešimą spaudai, kuriame nurodė, jog egzistuojanti išimtinė
ekonomikos situacija (finansų krizė) gali pateisinti akceleruotos procedūros taikymą ir nurodė, kad ši
skubos prezumpcija turėtų būti taikoma 2009–2010 m. visiems pagrindiniams viešiesiems projektams20. Ši
EK nustatyta prezumpcija vėlesniems laikotarpiams pratęsta nebuvo.
Autorių nuomone, ES paramos panaudojimo kontekste perkančiosios organizacijos galėtų taikyti
akceleruotą riboto konkurso procedūrą, pavyzdžiui, tais atvejais, kai pirkimai turi būti atlikti iki paraiškų
ES paramai gauti termino pabaigos, o paraiškoms pateikti nustatyti trumpi terminai neleidžia pirkimo
atlikti taikant įprastas procedūras.
Skelbiamos derybos, konkurencinis dialogas ir projekto konkursas. Klasikinio sektoriaus PO derybų ir
konkurencinio dialogo bei projekto konkurso procedūras gali taikyti tik išimtiniais atvejais, kai yra
tenkinamos VPĮ numatytos sąlygos. Komunalinio sektoriaus PO projekto konkursą gali taikyti taip pat tik
tais atvejais, kai tenkinamos VPĮ numatytos sąlygos, o skelbiamų derybų procedūrą – savo nuožiūra, t. y.
nėra reikalaujama, kad būtų tenkinamos kokios nors sąlygos. Konkurencinio dialogo procedūra
komunalinio sektoriaus PO tiesiogiai nenumatyta, tačiau, remiantis EK nuomone, ją būtų galima taikyti
kaip modifikuotą skelbiamų derybų procedūrą.
Konkurencinis dialogas. Konkurencinio dialogo būdas VP Direktyvose buvo numatytas atsižvelgiant į tai,
kad atviro ir riboto konkursų procedūros dėl nelankstumo nėra tinkamos sudėtingiems projektams, o
skelbiamų derybų procedūrą galima taikyti tik išimtiniais įstatyme numatytais atvejais. Konkurencinio
dialogo procedūra leidžia PO ir tiekėjams aptarti visus pirkimo sutarties aspektus. Vis tik konkurencinio
dialogo procedūra, kaip ir skelbiamų derybų procedūra, gali būti naudojama tik išimtiniais VPĮ numatytais
atvejais, t. y. tada, kai PO mano, kad ypač sudėtingų pirkimų neįmanoma atlikti atvir0 arba riboto konkurso
būdu ir esant bent vienai šių sąlygų:
-

jeigu pagal VPĮ numatytus techninių specifikacijų rengimo reikalavimus negalima objektyviai
nustatyti pirkimo objekto techninių reikalavimų, kurie tenkintų perkančiosios organizacijos
poreikius arba tikslus.
Aptariama sąlyga referuoja į dvi galimas situacijas: (i) PO apskirtai negali nurodyti techninių
priemonių, kuriomis galėtų būti patenkinti jos poreikiai ar tikslai arba (ii) PO negali pasirinkti
vieno iš kelių rinkoje esančių sprendimų, kurie geriausiai atitiktų jos poreikius ir tikslus;

-

negalima objektyviai apibrėžti pirkimo objekto teisinio statuso ar jo finansinės sandaros.
Sudėtinguose, ypač infrastruktūros ar kituose viešojo ir privačiojo sektorių partneryste pagrįstuose
projektuose, PO dažnai sunku numatyti vieną ekonomiškiausią teisinio statuso (struktūros) ar
finansinės sandaros sprendimą, nes skirtingos tiekėjų veiklos modeliai ir verslo strategijos gali
skirtis. Šiuo pagrindu PO nenorėdama mažinti konkurencijos vienu parinktu modeliu,
pasinaudodama konkurencinio dialogo procedūra gali ištirti visas rinkos galimybes ir pasirinkti
ekonomiškai naudingiausią.

Konkurencinio dialogo atveju pasiūlymai gali būti vertinami tik pagal ekonomiškai naudingiausio
pasiūlymo vertinimo kriterijų. Paraiškų pateikimo konkurenciniam dialogui terminas, kaip ir riboto
konkurso atveju, yra 30 dienų, tačiau konkurencinio dialogo atveju aksceleruota procedūra negali būti
taikoma.
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Atvejo pavyzdys.
Vienas regioninių atliekų tvarkymo centrų vykdo pirkimą, susijusį su komunalinės atliekų tvarkymo sistemos plėtra. Pirkimo
objektą sudaro komunalinių atliekų apdorojimo įrenginių projektavimo, tiekimo ir statybos darbai bei šių pastatytų įrenginių
eksploatavimo bei priežiūros paslaugos 10 m. laikotarpiu.
Pirkimo vertė – per 50 mln. Lt.
Pirkimas vykdomas atviro konkurso būdu.
Tiekėjams pateikta galima įrenginių schema, tačiau leidžiama siūlyti ir alternatyvias schemas, jeigu jos tenkins pirkimo
dokumentuose numatytus reikalavimus.
Visos pirkimo sutarties sąlygos nustatytos iš anksto. Kadangi pirkimas vykdomas atviro konkurso būdu, derybos dėl sutarčių
sąlygų negalimos.
Autorių nuomone, aplinkybė, jog tiekėjams leidžiama siūlyti alternatyvius technologinius sprendimus, rodo, kad PO negalėjo
parengti tikslios techninės specifikacijos, t. y. ji negalėjo a priori nustatyti, kad tam tikras sprendinys labiausiai atitiks jos poreikius
ir jo pasirinkti. Tais atvejais, kai PO negali išsirinkti sprendinio, labiausiai tenkinančio jos poreikius, taikytina konkurencinio
dialogo procedūra. Pirma, egzistuoja tikimybė, kad PO nustatytos pirkimo sutarties sąlygos yra pritaikytos jos pasirinktai
technologinei schemai, todėl nebus tinkamos alternatyvioms schemoms. Antra, vykdant technologiškai sudėtingus pirkimus, taip
pat ilgalaikėse sutartyse visuomet būna diskutuotinų klausimų. Pasirinkus atviro konkurso procedūrą, jokie klausimai negalės būti
diskutuojami ir sutarties sąlygos negalės būti keičiamos. Tikėtina, kad tiekėjai, ypač užsienio, tokiame pirkime paprasčiausiai
nedalyvaus, o jeigu ir dalyvaus, jų pasiūlymų kainos bus didesnės negu galėtų būti. Pirkimą vykdant konkurencinio dialogo būdu,
dialogo etape PO ir tiekėjai galėtų visapusiškai aptarti visus galimus sprendinius, sutarties sąlygas ir pasinaudoti visomis rinkos
siūlomomis galimybėmis. Tikėtina, kad sutarus dėl nuolaidų, būtų pasiektas abiem šalims (tiek PO, tiek tiekėjams) naudingiausias
sprendimas.
Pažymėtina, kad pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, kurio vertės tokios: (i)
įrangos projektavimas, tiekimas ir statyba – 30 proc.; eksploatavimo kaina už 1 t – 40 proc.; įrenginių efektyvumas – 20 proc.;
paslaugų kokybė – 10 proc. Atkreiptinas dėmesys, kad teikiant eksploatavimo paslaugas gautos antrinės žaliavos iš mišrių
komunalinių atliekų tampa tiekėjo nuosavybe, tačiau PO tiekėjams nepateikia jokios informacijos apie mišrių komunalinių atliekų
morfologiją, o eksploatavimo kaina nėra susieta su antrinių žaliavų, kurios bus gautos eksploatuojant įrenginį, realizacijos kaina.
Taip tiekėjai turės prisiimti didelę riziką dėl mišrių komunalinių atliekų morfologijos (pajamų, gautinų realizavus antrines
žaliavas), ir tai atsispindės pasiūlymų kainoje, tad tikėtina, kad per 10 m. eksploatacijos laikotarpį PO permokės už eksploatavimo
paslaugas. Autorių nuomone, eksploatacijos kaina galėtų (turėtų) būti susieta su išgaunamomis antrinėmis žaliavomis, jų
realizacijos ar vidutinėmis rinkos kainomis. Tuomet tiekėjų rizika būtų geriau valdoma, pasiūlymai būtų konkurencingesni, o PO
išvengtų rizikos permokėti už paslaugas.
Pasirinkus atviro konkurso procedūrą, PO negalės keisti jokių sąlygų, o jeigu būtu taikyta konkurencinio dialogo ar skelbiamų
derybų procedūra, tiekėjai ir PO būtų galėję susitarti dėl abiem šalims palankesnių, mažiau rizikingų sprendinių įgyvendinimo.

Skelbiamos derybos. Skelbiamos derybos laikoma viena lanksčiausių viešųjų pirkimų procedūrų, nes per ją
leidžiama derėtis dėl visų pasiūlymo aspektų (kainos ir kitų sąlygų). Siekiant sumažinti nacionalinio
favoritizmo riziką, ji, kaip ir konkurencinio dialogo procedūra, gali būti taikoma tik VPĮ numatytais
atvejais, t. y.:
(i)

jeigu atviram, ribotam konkursui ar konkurenciniam dialogui visi pateikti pasiūlymai nepriimtini
arba nevisiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, o pirkimo sąlygos iš esmės
nekeičiamos;

(ii)

išimtiniu atveju, kai dėl perkamų prekių, paslaugų ar darbų pobūdžio arba su tuo susijusios rizikos
PO negali iš anksto prognozuoti visos kainos.
Pažymėtina, kad Direktyvos 2004/18 tekste anglų kalba vartojama sąvoka overall pricing, o
vertime lietuvių kalba ir VPĮ referuojama į bendrą kainą. Tikslesniu vertimu turėtų būti laikoma
sąvoka bendra kainodara, kuri yra platesnė už kainos sąvoką. Taigi taip aiškinant kainos sąvoką,
vienas iš pagrindų taikyti derybų procedūrą galėtų būti neapibrėžtumas dėl tiekėjų noro prisiimti
riziką. Pavyzdžiui, perkant statybos darbus PO gali nebūti tikra, kiek tiekėjai bus linkę prisiimti
riziką dėl neapibrėžtumų, susijusių su grunto sąlygomis, t. y. ar įmanoma šią riziką perkelti
tiekėjams, taikant fiksuotos kainos kainodaros taisyklę, ar tiekėjai nebūtų pasiryžę šios rizikos
prisiimti ir reikalautų taikyti sąnaudų ir kainodaros taisyklę. Kitas atvejis, kai dėl prekių, paslaugų
ar darbų specifikos PO apskritai negali tiksliai prognozuoti numatomos kainos. Tuomet derybos yra
tikslingos, siekiant prekių, paslaugų ar darbų apimtį pritaikyti prie PO finansinių galimybių. Visais
atvejais prekės, paslaugos, darbai ar atitinkama rinka turėtų pasižymėti išskirtiniu specifiškumu,
informacijos neprieinamumu ir pan., nes pati sąlygos formuluotė nurodo į išimtinius atvejus. PO
turėtų objektyviai negalėti prognozuoti kainos ar kainodaros taisyklių. Tais atvejais, kai PO tokią
informaciją gali gauti atlikusi rinkos analizę, skelbiamų derybų būdas neturėtų būti taikomas;
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(iii)

jeigu intelektinių paslaugų (pvz., darbų projektavimo) pobūdis neleidžia nustatyti pakankamai
tikslios perkamų paslaugų specifikacijos, kuri padėtų išrinkti geriausią pasiūlymą atviro ar riboto
konkurso būdu;
Pažymėtina, taip gali būti įsigyjamos tik paslaugos, labiausiai išskiriant intelektinio pobūdžio
paslaugas, tačiau tai netaikytina prekių ir darbų pirkimams. Intelektinio pobūdžio paslaugų atveju
PO gali būti sunku apibrėžti specifikaciją funkcinių reikalavimų ar rezultato aspektais, nes ji pati
gali nežinoti, kaip atitinkama paslauga turi ar gali būti suteikta. Iš kitos pusės, tiekėjai taip pat gali
neturėti pakankamos informacijos ar gali būti priversti daryti tam tikras prielaidas. Tokiose
situacijose galimybė aptarti siūlomą paslaugų apimtį ir sąlygas leidžia pasiekti didžiausią pridėtinę
vertę kuriantį rezultatą – įsigyti PO poreikius atitinkančias paslaugas;

(iv)

jeigu perkami darbai reikalingi tik moksliniams tyrimams, eksperimentams atlikti ar mokslo sričiai
plėtoti ir jeigu šiais darbais nesiekiama ekonominės naudos ar padengti tyrimų arba plėtros išlaidų.

Taikant skelbiamų derybų būdą gali būti taikomas tiek mažiausios kainos, tiek ekonomiškai naudingiausio
pasiūlymo kriterijus. Paraiškų pateikimo terminas yra toks pat, kaip taikant riboto konkurso būdą, taip pat
gali būti taikoma akceleruota procedūra.
Neskelbiamos derybos. Neskelbiamos derybos yra labiausiai konkurenciją varžantis pirkimo būdas, kuris
gali būti taikomas tik išimtiniais VPĮ numatytais atvejais. Pareigą įrodyti, kad neskelbiamų derybų būdas
gali būti taikomas visais atvejais, turi PO, o pagrindai, leidžiantys taikyti šį būdą, turi būti aiškinami siaurai.
Šiuo metu galiojantis VPĮ numato, kad klasikinio sektoriaus PO tarptautinius pirkimus pradėti
neskelbiamų derybų būdu gali tik paskelbusi ex ante pranešimą, gavusi VPT sutikimą arba pateikusi šio
būdo pasirinkimo motyvus VPT. Iš to išplaukia, kad VPT griežtai kontroliuoja neskelbiamų derybų būdo
pasirinkimo pagrįstumą, taip siekdama sumažinti šio būdo paplitimą tarp Lietuvos pirkimų. Dėl minėtų
priežasčių ir šio būdo nebūdingumo ES paramos lėšų panaudojimui jis plačiau nenagrinėjamas.

Konkurencinio dialogo ir skelbiamų derybų procedūros reguliuojamų terminų
prasme nėra ilgesnės už atvirą ar ribotą konkursus, tačiau atsižvelgiant į tai, kad
per juos vyksta tiesioginis bendravimas ir keitimasis informacija (dialogas ar
derybos), paprastai šios procedūros turėtų būti ilgesnės už atviro ar riboto
konkurso procedūras. Kita vertus, jų lankstumas turėtų užtikrinti didesnį
efektyvumą, t. y. galimybes išsirinkti geriausiai poreikius atitinkančius pasiūlymus,
kurie duotų didžiausią pridėtinę vertė, o tai padidintų ES paramos panaudojimo
efektyvumą.

Kalbant apie efektyvumą paminėtina, kad tiek konkurencinis dialogas, tiek skelbiamos derybos gali būti
vykdomos pakopomis (etapais), palaipsniui mažinant pasiūlymų skaičių pagal iš anksto numatytus
kriterijus. Taip gali būti mažinama administracinė našta, pavyzdžiui, dialogas pradedamas su penkiais
tiekėjais, vėliau atmetami netinkami pasiūlymai, o kitame etape deramasi dėl jų turinio (gerinimo) su
dviem trim tiekėjais. Visgi reikia pažymėti, kad tokie procedūrų algoritmai turėtų būti naudojami tik
pagrįstais atvejais, nes jie užtęsia procedūras ir didina procedūrų apskundimo riziką.
Projekto konkursas. Projekto konkursas yra pirkimo procedūra, kai PO suteikiama galimybė įsigyti
konkursui pateiktą ir vertinimo komisijos išrinktą planą ar projektą. Projekto konkursas gali būti
vykdomas, kai perkamos teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos, duomenų apdorojimo ar panašaus
pobūdžio paslaugos.
Pažymėtina, kad projekto konkurso objektas yra projektas arba planas, o ne jo įgyvendinimas. Autorių
nuomone, projekto ar plano įgyvendinimo paslaugoms ar darbams įsigyti turėtų būti vykdomas atskiras
pirkimas pagal parengtą projektą ar planą. Po projekto konkurso įsigyjamos paslaugos (jeigu įsigyjamos)
turi turėti tiesioginį funkcinį ryšį tarp projekto konkurso ir paslaugų, kurios turi būti suteiktos; vien sąsaja
per projekto konkurso objektą nėra pakankama.
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Viena iš projekto konkurso ypatybių yra ta, jog kad taikant šį būdą, gali būti neatsižvelgiama į kainą ar
ekonominę pasiūlymo naudą, t. y. taikomi alternatyvūs pasiūlymų vertinimo kriterijai, nepagrįsti kaina.
Projekto konkursas gali baigtis projekto įsigijimu, jeigu visas projektas buvo konkurso objektas, arba
projekto (plano) parengimo paslaugų įsigijimu. Pavyzdžiui, norint įsigyti statinio projektą, turbūt nebūtų
racionalu reikalauti tiekėjų iš karto parengti pilnos apimties projektų, nes tam reikėtų daug laiko ir kitų
išteklių, pagaliau panaudotas būtų tik vienas projektas. Tokiais atvejais projekto konkurso objektas
paprastai yra projektiniai pasiūlymai ar konceptualusis dizainas, pagal kurį ir renkamas laimėtojas. Vėliau,
sudarius pirkimo sutartį, konceptualusis dizainas plėtojamas ir rengiamas išbaigtas projektas.
Atvejo pavyzdžiai
Lietuvoje pastebima praktika supaprastinto atviro projekto konkurso būdu pirkti viešinimo paslaugas. Pavyzdžiui, vieno pirkimo
atveju buvo perkamos renginių viešinimo ir koordinavimo paslaugos, tačiau tiekėjai turėjo pasiūlyti savo viešinimo priemonių
planą ir viziją. Kitu atveju buvo įsigyjamos komunikavimo projekto parengimo ir projekto įgyvendinimo paslaugos. Autorių
nuomone, šiais atvejais projekto konkursų procedūros parinktos nepagrįstai, nes pirkimo objektas buvo ne tik planas ar projektas,
tačiau ir jo įgyvendinimo darbai. Autorių nuomone, projekto konkursu galėjo būti įsigyjamos pačių projektų parengimo paslaugos
– intelektinės veiklos rezultatas, tačiau projektų įgyvendinimo paslaugos neturėtų būti įsigyjamos šiuo pirkimo būdu (pavyzdžiui,
transliacijų laikas įvairiose visuomenės informavimo priemonėse, informacinių plakatų skelbimo vietos ir pan.).
Analogiškai taikant projekto konkurso būdą gali būti įsigytas statinio projektas, tačiau kartu įsigyti ir statinio statybos rangos
darbus nebūtų pagrįsta. Autorių nuomone, projekto konkurso būdu galėtų būti įsigyjami patys viešinimo veiklų projektai, tačiau
transliacijos ir panašios paslaugos turėtų būti įsigyjamos atskirai kitais pirkimo būdais. Alternatyviai toks pirkimo objektas
(viešinimo paslaugų projektas ir jo įgyvendinimo paslaugos) galėtų būti įsigyjamas taikant konkurencinio dialogo procedūrą arba
skelbiamų derybų procedūrą, tačiau reikėtų atskirai įvertinti šių objektų jungimo tikslingumą dėl konkurencijos ribojimo. Tikėtina,
kad transliacijų paslaugas būtų tikslinga įsigyti atskirai, nes paprastai transliuotojai kūrybinių paslaugų neteikia.

Kiti viešųjų pirkimų procedūrų instrumentai. Autorių nuomone, efektyvumo kontekste aptartini du
papildomi instrumentai, kurie gali būti derinami su pirmiau nurodytais pirkimo būdais, t. y.
preliminariosios sutartys ir elektroniniai aukcionai. PO gali bet kuriuo iš nurodytų būdų sudaryti
preliminariąsias sutartis, kurios gali būti sudaromos su vienu arba keliais tiekėjais. Sutartį sudarius su
keliais tiekėjais, pagrindinė sutartis vėliau sudaroma preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis,
atnaujinus arba neatnaujinus varžymosi. Šis instrumentas naudingas pasikartojančių pirkimų atveju, kai
prekes ar paslaugas PO reikia įsigyti, paaiškėjus poreikiui. Pagal preliminariąsias sutartis dėl pagrindinių
sutarčių sudarymo varžosi tik tie tiekėjai, kurie yra preliminariosios sutarties šalis. Elektroninis aukcionas,
autorių nuomone, konceptualiai turėtų būti labai efektyvi priemonė pasiekti geriausią ekonominį rezultatą.
Šio instrumento tikslas – viešuosiuose pirkimuose įgyvendinti realaus aukciono mechanizmą. Baigiamojoje
pirkimo procedūros stadijoje tiekėjams sudaromos galimybės realiu laiku varžytis dėl vertinamų parametrų
(kainos ar kitų). Tikėtina, kad toks varžymasis turėtų sukurti prielaidas gauti geriausią kainą. Pažymėtina,
kad elektroninis aukcionas netaikytinas intelektinių paslaugų įsigijimo atveju, taip pat tada, kai perkamas
objektas yra sudėtingas, o išskirti kelis apibrėžtus vertinimo elementus nebūtų pagrįsta. Autorių nuomone,
elektroniniai aukcionai galėtų būti plačiau naudojami standartizuotoms prekėms įsigyti (pavyzdžiui, biuro
prekėms ir pan.).
Taikymo praktika
Analizuojant Lietuvos tarptautinius ir supaprastintus pirkimus, įvykdytus 2009–2011 m. laikotarpiu, pagal
pirkimo būdą pažymėtina, kad supaprastinti pirkimai dažniausiai vykdomi supaprastinto atviro konkurso
būdu (57 proc. visų įvykusių pirkimų, išskyrus mažos vertės pirkimus) ir taikant apklausos procedūras.
Tarptautiniuose pirkimuose vyrauja atviras konkursas ir neskelbiamos derybos – atitinkamai 70 proc. ir 28
proc. nuo visų pirkimų skaičiaus.
Lietuvoje dažniausiai taikoma paprasčiausia ir teoriškai trumpiausia atviro konkurso procedūra, o
lankstesnės procedūros taikomos retai (detalesnė pirkimo būdų Lietuvoje analizė pateikta 9 lentelėje,
išskiriant pirkimo būdų taikymą pagal finansavimo šaltinius). ES paramos kontekste įgyvendinama daug
sudėtingų infrastruktūrinių projektų, kurie teoriškai turėtų skatinti lankstesnių ir todėl sudėtingiems
pirkimams labiau tinkamų būdų taikymą, tačiau taip nėra. Tikėtina, kad tokią situaciją lemia informacijos,
kaip vykdyti lankstesnes procedūras, stoka.
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14. paveikslas. Viešųjų pirkimų skaičiaus procentinė dalis pagal pirkimo būdą

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis VPT pateikiamais duomenimis (tarptautiniai ir supaprastinti (išskyrus mažos vertės
pirkimus) pirkimai 2009–2011 m.) ir PwC tyrimo „Viešieji pirkimai Europoje: sąnaudos ir efektyvumas“ duomenimis
(tarptautiniai viešieji pirkimai 2006–2010 m.).

Tarptautinių viešųjų pirkimų analizė pagal pirkimo būdą suteikia galimybę palyginti Lietuvos pirkimų
tendencijas su kitomis šalimis. Visose ES šalyse patys populiariausi tarptautinių viešųjų pirkimų būdai yra
atviras konkursas. Atviro konkurso taikymas Lietuvoje artimas ES vidurkiui, vis tik pagal neskelbiamų
derybų santykinę dalį tarptautiniuose pirkimuose Lietuva pirmauja ES. Remiantis LR valstybės kontrolės
atliktos viešųjų pirkimų sistemos apžvalgos21 išvadomis, neskelbiamos derybos yra vienas neskaidriausių ir
konkurenciją ribojančių pirkimo būdų. VPT duomenimis, Lietuvos PO naudodamos šį pirkimo būdą
piktnaudžiauja, nes į derybas pakviečia vieną tiekėją arba nurodo nenumatytas aplinkybes ir perka skubos
tvarka. Atitinkamai galima daryti prielaidą, kad didžiausia neskelbiamų derybų dalis tarptautiniuose
pirkimuose Lietuvoje atskleidžia didesnį nei kitose ES šalyse viešųjų pirkimų neskaidrumą, korupciją, o tai
suponuoja griežtesnę viešųjų pirkimų kontrolę. Kita vertus, per PO apklausas išryškėjo ganėtinai didelė
procedūrų pažeidimų baimė. Bijoma, kad netinkamai atlikus procedūras, jos bus skundžiamos, veikla
stabdoma ir pan. Trūksta gebėjimų tinkamai taikyti vertinimo kriterijus. Todėl svarbiems pirkimams
įvykdyti, ypač kai prekių, paslaugų ar darbų reikia skubiai ir juos būtina įsigyti sklandžiai, nepagrįstai gali
būti pasirenkama neskelbiamų derybų procedūra. Yra tikimybė, kad bus nuspręsta, kad geriau nusipirkti
reikiamą prekę, paslaugą ir darbus, kurie atitinka PO poreikius, greitai ir efektyviai, ir jau po pirkimo
sutarties sudarymo ginčytis su tiekėjais ar VPT dėl procedūros pasirinkimo pagrįstumo, negu nenusipirkti
apskritai. VPĮ numačius reikalavimą, jog norint vykdyti neskelbiamas derybas, privalo būti gautas VPT
sutikimas, šis būdas turėtų būti taikomas rečiau.

Remiantis VPT pateikiamais tarptautinių ir supaprastintų pirkimų duomenimis,
2009–2011 metais Lietuvoje buvo įvykdyta tik 11 pirkimų, taikant riboto konkurso
būdą, ir tik 109 pirkimai, taikant skelbiamų derybų būdą.

Kitose ES šalyse šie būdai daug populiaresni, pavyzdžiui, 2006–2010 m. duomenimis, Jungtinėje
Karalystėje riboto konkurso būdas buvo taikomas daugiau nei pusei tarptautinių viešųjų pirkimų. Tiek
ribotas konkursas, tiek skelbiamos derybos ES vidutiniškai buvo taikomos kas dešimtam tarptautiniam
pirkimui. Riboto konkurso procedūrų taikymas reikalauja daugiau žmogiškųjų išteklių darbo laiko, nei
standartinis atviras konkursas. Remiantis PwC tyrimo „Viešieji pirkimai Europoje: sąnaudos ir
efektyvumas“ duomenimis, PO riboto konkurso pirkimo administravimas ES vidutiniškai reikalauja apie 28
21

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2011-11-25 išankstinio tyrimo ataskaita Nr. IT-P-20-1-14 „Viešųjų pirkimų
sistemos apžvalga“, http://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=2475.
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PO darbuotojų darbo dienų ir bei apie 19 tiekėjų darbo dienų (žr. 15 paveikslą). Vertinant viešųjų pirkimų
vykdymo sąnaudas ne dienomis, o finansine išraiška, gaunamas toks pat rezultatas – riboto konkurso
vykdymas yra brangiausias. Visgi tokį vertinimą sudėtinga tiesiogiai palyginti su Lietuvos situacija dėl
nedidelio ribotų konkursų skaičiaus.
Ribotas konkursas yra efektyvesnis, kai yra numatomas didelis pasiūlymų skaičius. Ribotas konkursas
teoriškai turėtų trukti ilgiau ir reikalauti daugiau laiko sąnaudų ir administravimo sąnaudų, kai jis
lyginamas su atviru konkursu, kuriame dalyvauja palyginti nedaug tiekėjų. Tačiau jeigu lygintume
pirkimus, kuriuose dalyvauja 20–30 tiekėjų, ir ribotus konkursus, kuriuose pasiūlymus pateikia 5 tiekėjai,
tikėtina, kad išvada būtų kitokia. Analizuojant Didžiosios Britanijos pavyzdį, būtina nepamiršti, kad atvirų
ir ribotų konkursų skaičius yra ganėtinai panašus, o tai leidžia daryti prielaidą, jog tais atvejais, kai
numatoma tiekėjų gausa, taikomos riboto konkurso procedūros. Jos trunka ilgiau, negu atviros procedūros,
kuriose dalyvauja palyginti mažai tiekėjų, bet gerokai trumpiau, negu vyktų, jeigu pirkimas būtų
organizuotas taikant atviro konkurso procedūrą.
15. paveikslas. Vidutiniškai ES PO ir tiekėjo sugaištamo laiko palyginimas pagal pirkimo būdus ir
vertinimo kriterijus

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis PwC tyrimo „Viešieji pirkimai Europoje: sąnaudos ir efektyvumas“ duomenimis (tarptautiniai
viešieji pirkimai 2006–2010 m.).

Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvoje dažniausiai taikoma paprasčiausia ir
teoriškai trumpiausia atviro konkurso procedūra, o lankstesnės procedūros
taikomos retai. ES paramos kontekste įgyvendinama daug sudėtingų
infrastruktūrinių projektų, kurie teoriškai turėtų skatinti lankstesnių ir todėl
sudėtingiems pirkimams labiau tinkamų būdų taikymą, tačiau taip nėra. Tikėtina,
kad tokią situaciją lemia informacijos, kaip vykdyti lankstesnes procedūras, stoka,
ir baimė suklysti.
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2.1.3 Vertinimo kriterijai ir jų įtaka ES paramos panaudojimo
efektyvumui
Vadovaujantis VPĮ 39 str. 4 d., PO pasiūlymus viešajam pirkimui gali vertinti pagal mažiausią kainą arba pagal
ekonominį naudingumą. VPĮ detaliai nereglamentuoja atvejų, kai PO privalo pasirinkti vieną ar kitą vertinimo
kriterijų. Tačiau tai nereiškia, kad PO yra visiškai laisva priimdama sprendimą dėl konkrečiam pirkimui taikomo
pasiūlymų vertinimo kriterijaus.
VPĮ 3 str. reikalauja, kad vykdydama viešuosius pirkimus PO užtikrintų, jog atliekant pirkimo procedūras ir
nustatant laimėtoją, be kita ko, būtų laikomasi lygiateisiškumo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Be to,
VPĮ įtvirtintas pirkimų tikslas visais atvejais yra susijęs su racionaliu lėšų panaudojimu PO įsigyjant prekes,
paslaugas ar darbus, ir tai nebūtinai reiškia, kad bus įsigytos pigiausios prekės, paslaugos ar darbai.
Atsižvelgdama į šiuos reikalavimus PO turi priimti sprendimą, ar pasiūlymus vertinti pagal ekonomiškai
naudingiausio pasiūlymo kriterijų, ar pagal mažiausią kainą, dar prieš rengiant pirkimo dokumentus. PO
pasirinkimas turi užtikrinti, kad pasiūlymai būtų vertinami veiksmingos konkurencijos sąlygomis, taip pat ir
tada, kai PO reikalingi optimaliai jų poreikiams pritaikyti aukštos kokybės darbai, prekės ir paslaugos.
Atsižvelgiant į tai, pasiūlymų vertinimą tik pagal mažiausią kainą PO paprastai turėtų rinktis tada, kai kitos
perkamo objekto savybės ar kitos pasiūlymo sąlygos neturi didesnės reikšmės būsimam perkamo objekto
naudojimui ar sutarties vykdymui.
Pasiūlymų vertinimas pagal mažiausios kainos kriterijų nereikalauja iš PO ypatingų pastangų, susijusių su
tinkamų pasiūlymų vertinimo subkriterijų ir parametrų nustatymu, bei pačių pasiūlymų palyginimo ir jų
vertinimo procedūrų vykdymu, nes skirtingų tiekėjų pasiūlymus galima labai konkrečiai palyginti. Be to,
vertinant pasiūlymus tik pagal mažiausios kainos kriterijų, gerokai sumažėja ginčų tikimybė dėl geriausią
pasiūlymą pateikusio tiekėjo nustatymo. Mažiausia kaina yra objektyvus kriterijus, iš principo nesuteikiantis
galimybių PO priimti nepagrįsto sprendimo dėl jos dydžio. Naudojant mažiausios kainos kriterijų, egzistuoja tik
rizika, susijusi su neįprastai mažos kainos institutu, kuri aptariama toliau.
Atsižvelgiant į tai, kad pasiūlymų vertinimas pagal mažiausios kainos kriterijų yra daug paprastesnė procedūra,
palyginti su ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo nustatymu, toks pasiūlymų vertinimo būdas taip pat yra ir
greitesnis būdas atlikti pirkimą. Atitinkamai, tais atvejais, kai pirkimo objektas (darbai, prekės ar paslaugos) yra
aiškiai ir detaliai apibrėžtas, jis yra paprastas arba jo charakteristikos nėra svarbios sutarčiai vykdyti, pasiūlymų
vertinimas pagal mažiausią kainą yra tinkamiausias ir efektyviausias pasiūlymų vertinimo būdas.

Praktikoje pasiūlymų vertinimas pagal mažiausios kainos kriterijų neretai
pasirenkamas ne tik dėl nedidelės kokybinių pirkimo objekto parametrų įtakos
vertinimui, bet ir kaip mažiausiai pastangų reikalaujantis pasiūlymų vertinimo būdas.
Tokia praktika ydinga, kai pirkimo objektas yra sudėtingas ar svarbūs jo kokybiniai,
eksploatavimo ir (arba) kiti finansiniai ir nefinansiniai parametrai.
Tokia praktika yra ydinga, nes pasiūlymų vertinimas tik pagal mažiausios kainos kriterijų dažnai nėra priimtinas
ir tinkamas, ypač atliekant pirkimą, kurio objektas yra sudėtingas ir PO pageidauja techninėje specifikacijose
arba sutarties vykdymo sąlygose nustatyti ir įvertinti atitinkamus kokybės parametrus, susijusius su perkamais
darbais, paslaugomis ar prekėmis.
Todėl tada, kai mažiausia pasiūlyta kaina nebūtinai leistų įsigyti PO būtinus ir geriausiai jos poreikius
atitinkančius darbus, prekes ar paslaugas, t. y. žemiausia kaina nesudarytų galimybės išsirinkti ekonomiškai
naudingiausio pasiūlymo, pasiūlymai turėtų būti vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
vertinimo kriterijų. Šis vertinimas ypač tinka tada, kai svarbu pasiekti, kad perkamas objektas (prekės, paslaugos
ar darbai) būtų kuo kokybiškesnis, t. y. kuo funkcionalesnis, estetiškesnis, pigesnis aptarnaujant ir plėtojant,
efektyvesnis siekiant tų tikslų, kuriems PO juos numato panaudoti, kad tausotų aplinką, kad būtų kuo trumpesni
pristatymo ar atlikimo terminai ir ilgesnis garantijos laikotarpis.
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Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimas nėra detaliai reglamentuotas VPĮ. Įstatymas apsiriboja tuo, kad
VPĮ 39 str. 4 d. 1 p. numatyta, jog pasiūlymai vertinami pagal pačios perkančiosios organizacijos 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 kriterijus. VPĮ taip pat reikalauja,
kad nustačiusi vertinimo kriterijus PO kiekvienam iš jų suteiktų lyginamąjį svorį, kuris gali būti išreikštas
konkrečiu dydžiu arba nustatytų intervalą, o tais atvejais, kai dėl pirkimo objekto ypatybių neįmanoma nustatyti
lyginamojo kriterijų svorio, PO turi nurodyti vertinimo kriterijų svarbos eiliškumą mažėjančia tvarka.
Detaliau pasiūlymų vertinimas reglamentuotas VPT direktoriaus 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1S-53 „Dėl
viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos vertinimo
kriterijumi rekomendacijų patvirtinimo“. Vis dėlto šios rekomendacijos yra daugiau techninio pobūdžio
dokumentas, skirtas paaiškinti, kaip turi būti apskaičiuojami pasiūlymų vertinimo balai, bei procedūrinės
taisyklės, kurių rekomenduojama laikytis, atliekant vertinimą.

Nors rekomendacijos egzistuoja, daugiausia problemų perkančiosioms organizacijoms
kyla dėl to, kad nėra aiškių kriterijų, kokia metodika vadovaujantis yra nustatomas
ekonominis naudingumas.
Perkančiosios organizacijos dažnai nėra pakankamai kompetentingos ir neturi specialių žinių, kad galėtų
tinkamai įvertinti ekonominio naudingumo vertinimui naudojamų kriterijų reikšmę bei jų tarpusavio sąveiką.
Ypač ryškiai tai atsiskleidžia perkant paslaugas, kai labai dažnai pirkimo sąlygose nustatoma, kad pasiūlymai
vertinami pagal kokybės, poreikių supratimo, efektyvumo ir panašius kriterijus, tačiau nedetalizuojama šių
vertinimo kriterijų tvarka ir taip paliekama daug galimybių piktnaudžiauti ir proteguoti tam tikrus tiekėjus.
Siekdama sumažinti šią problemą Europos Komisija naujos viešųjų pirkimų direktyvos projekte jau siūlo
numatyti, kad rinkdamasi paslaugų teikėją arba projekto rengėją PO turi teisę pasiūlymus vertinti atsižvelgdama
į paslaugas teikiančių asmenų kvalifikaciją ir patirtį. Jei perkančiosioms organizacijoms renkantis paslaugų
teikėją būtų leista išsirinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą ne tik atsižvelgiant į paslaugą kaip objektą,
bet ir ją teikiančių asmenų kvalifikaciją, būtų išspręsti keli klausimai. Pirma, būtų sudarytos galimybės išvengti
dažnai dirbtinio ir subjektyvaus paslaugų teikėjų pasirinkimo. Antra, būtų sudarytos galimybės perkančiosioms
organizacijoms išsirinkti objektyviai geriausią paslaugų teikėją, atsižvelgiant į paslaugų teikėjų patirtį ir
kvalifikaciją. Trečia, sumažėtų ginčų, susijusių su pasiūlymų vertinimu, galimybės, nes būtų pereita prie
objektyvių vertinimo kriterijų. Ketvirta, perkančiosioms organizacijoms palengvėtų ir sutrumpėtų pasiūlymų
vertinimo procedūros. Vis dėlto, autorių nuomone, ir šiuo metu galiojantis reguliavimas bei Europos Sąjungos
Teisingumo Teismo praktika nedraudžia, tinkamai suformulavus pirkimo dokumentus, atsižvelgti į tiekėjų
specialistų kvalifikaciją ir patirtį, jeigu yra aiškiai įtvirtinamas ryšys tarp kvalifikacijos (patirties) ir pirkimo
objekto.
Atsižvelgiant į pirmiau aptartus mažiausios kainos ir ekonominio naudingumo pasiūlymų vertinimo kriterijų
taikymo ypatumus, ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo spartai ir efektyvumui skirtingų pasiūlymų
vertinimo kriterijų taikymas turi tik ribotą įtaką. Kaip jau minėta, nors ir nėra objektyvių kriterijų, kada
perkančiosios organizacijos turėtų naudoti mažiausios kainos ir ekonominio naudingumo pasiūlymų vertinimo
kriterijus, perkančiųjų organizacijų pasirinkimas yra pakankamai suvaržytas tiek viešųjų pirkimų principų, tiek
objektyvių aplinkybių, susijusių su pirkimo objektu, kai vien tik kainos kriterijaus taikymas nesudaro galimybių
išsirinkti geriausią pasiūlymą. Tai reiškia, kad net ir pripažinus, kad pasiūlymų vertinimas pagal mažiausios
kainos kriterijų yra spartesnis ir dėl laiko efektyvesnis pasiūlymų vertinimo metodas, negalima teigti, kad jis
turėtų būti taikomas dažniau, atsisakant pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo.

Mažiausios kainos ir ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai nėra
vieninteliai kriterijai, kurie gali būti taikomi pasirenkant viešojo pirkimo laimėtoją.
Tam tikrais atvejais į kainą gali būti apskritai neatsižvelgiama.
Per projekto konkursą, taip pat vykdant teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos, duomenų
apdorojimo, meniniu ar kultūriniu požiūriu sudėtingų ar panašaus pobūdžio paslaugų pirkimus
supaprastintų pirkimų būdais, pasiūlymai gali būti vertinami pagal PO nustatytus kriterijus, kurie
nebūtinai turi būti pagrįsti mažiausia kaina ar ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi.
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Kitaip tariant, pirkdama pirmiau nurodyto pobūdžio paslaugas PO turi galimybę nustatyti tokius kriterijus,
kuriais nebūtų vertinama paslaugų kaina.
Taikymo praktika
16. paveikslas. Vertinimo kriterijų taikymo
palyginimas Lietuvoje ir ES (pagal pirkimų
sk.)

Šaltinis: autorių skaičiavimai, remiantis 2009–2011 m. viešųjų
pirkimų duomenimis (įtraukiant tik skelbtus pirkimus ir
neįtraukiant mažos vertės pirkimų) ir PwC tyrimo „Viešieji
pirkimai Europoje: sąnaudos ir efektyvumas“ duomenimis
(tarptautiniai viešieji pirkimai 2006–2010 m.).

Lietuvoje
taikant
ekonominio
naudingumo
vertinimo kriterijų įvykdoma apie 97 proc. visų
pirkimų, o bendras ES šalių vidurkis taikant
ekonominio naudingumo kriterijų siekia virš 60
proc. Nevienodas vertinimo kriterijų pasirinkimo
tendencijas skirtingose ES šalyse galimai lemia ir
skirtingų pirkimo objektų proporcijos. Lietuvoje prekių
įsigijimai sudaro beveik pusę tarptautinių pirkimų, o
ES gerokai mažiau – 25 proc. visų pirkimų. Prekės,
kurios Lietuvoje sudaro gerokai didesnę dalį, nei
vidutiniškai ES, paprastai yra standartizuotos, todėl
joms taikyti ekonominio naudingumo kriterijus
sudėtingiau. Tačiau ribotą ekonominio naudingumo
kriterijaus taikymo praktiką gali lemti ir kitos
priežastys: ekonominio naudingumo kriterijaus
taikymas yra sudėtingesnis, reikalauja daugiau išteklių
ir pastangų, didesnė ginčų rizika.

Lygindami Lietuvoje įvykusių ES finansuojamų ir ne ES finansuojamų pirkimų statistiką pastebime, kad ES
viešuosius pirkimus finansuojant ES lėšomis santykinai daugiau pirkimų yra vykdoma taikant ekonominio
naudingumo kriterijų – 11 proc. pagal pirkimų skaičių ir 14 proc. pagal pirkimų vertę, o kai pirkimai
finansuojami iš kitų šaltinių, šis santykis yra gerokai mažesnis – 1,5 proc. pagal pirkimų skaičių ir 3 proc.
pagal vertę. Iš dalies tokį pasiskirstymą gali nulemti faktas, kad ES lėšomis vykdoma santykinai daugiau
paslaugų pirkimų – paslaugų dalis sudaro 49 proc. pirkimų (pagal pirkimų skaičių), o kitų šaltinių lėšomis
paslaugų pirkimų dalis sudaro 36 proc. Natūralu, kad perkant paslaugas, kurios yra mažiau standartizuotos
nei darbai ar prekės, dažniau vertinama ne vien tik mažiausia kaina; visgi, palyginti su ES vidurkiu,
ekonominio naudingumo taikymas vis dar per mažai paplitęs.
13. lentelė. Vertinimo kriterijų taikymo palyginimas Lietuvoje pagal viešojo pirkimo finansavimo
šaltinį

Finansavimo šaltinis
ES
Ne ES

Pirkimų dalis, kuriuose taikytas ekonominio naudingumo pasiūlymo
vertinimo kriterijus
Prek÷s
Darbai
Paslaugos
0,3 %

1,8 %

8,7 %

0,5 %

0,1 %

1,4 %

Šaltinis: viešųjų pirkimų 2009–2011 m. statistiniai* duomenys (įtraukiant tik skelbtus pirkimus ir neįtraukiant mažos vertės
pirkimų).
* Statistika pateikiama tik apie tuos pirkimus, prie kurių buvo nurodytas požymis, koks vertinimo kriterijus buvo taikytas.

Vertinant paslaugų kategorijos pirkimus, pirkimus finansuojant ES paramos lėšomis, ekonominio
naudingumo kriterijus buvo taikomas dažniau (apie 8,7 proc. paslaugų pirkimų vykdyta pagal ekonominio
naudingumo kriterijų, o ne ES lėšomis finansuojamuose pirkimuose – 1,4 proc.). Skaidant pagal atskiras
paslaugų kategorijas pastebima, kad pirkimų dalis pagal ekonominio naudingumo kriterijų didėja, kai
perkamos mokymų, IT diegimo, projektų administravimo paslaugos. Įsigyjant mokymų ir IT paslaugas, kai
pirkimai yra finansuojami ES lėšomis, pirkimų dalis, taikant ekonominio naudingumo vertinimą, siekia 41–45
proc.
Per tikslinės grupės diskusiją ir interviu taip pat pažymėta, kad perkant nestandartizuotas, intelektines,
„kūrybines“ paslaugas (mokymų, kvalifikacijos tobulinimo kursų, įvairių tyrimų paslaugos), vis dažniau
stengiamasi taikyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, nes tai leidžia riboti nekvalifikuotų ar
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•

Pasiūlymų vertinimas pagal ekonominio naudingumo
kriterijų yra daug sudėtingesnis, mažiau objektyvus.
Tendencija taikyti saugesnius būdus, apsisaugoti nuo
teismų, pretenzijų, nepalikti vietos ginčams (grupinė
diskusija su PO).

•

Trūksta metodinių rekomendacijų ir pavyzdžių, kaip
tinkamai parengti ekonominio naudingumo vertinimo
kriterijus ir tvarką (interviu su PO, PO apklausa).

nemotyvuotų tiekėjų laimėjimą22. Visgi pažymima, kad
ekonominio naudingumo taikymas yra sudėtingas.
Tarp įvardytų priežasčių, apsunkinančių ekonominio
naudingumo taikymą, buvo minima ekspertų, kurie
galėtų parengti ir įvertinti kriterijus, stoka,
detalizavimo, kaip taikyti kriterijus, trūkumas,
didesnė ginčų rizika.

Taip pat apie 50 proc. PO, kurios nepriklauso TOP 100
PO sąrašui, kaip labai reikšmingą sritį nurodė PO
gebėjimų trūkumą. Vienas iš pateiktų pavyzdžių ir per
tikslinės grupės diskusiją išsakytos pozicijos iliustruoja,
kad tiek taikant ekonominio naudingumo vertinimą,
tiek mažiausios kainos vertinimą, su problemomis
•
Sunku pritraukti ekspertus, kurie atliktų ekonominio
susiduriama, kai siūlomos neįprastai žemos kainos. PO
naudingumo vertinimą (interviu su PO, PO apklausa).
susiduria su problemomis siekiant pašalinti itin mažą
kainą pasiūliusius tiekėjus, kurie, tikėtina, nesuteiks
reikiamos kokybės paslaugų ar darbų23. Be to, jeigu pasirenkamas ne mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas,
kontroliuojančiosioms institucijoms sunku įrodyti tokio pasirinkimo motyvus24. Toliau pateikti atvejo analizės
pavyzdžiai iliustruoja šią problemą.
Buvo bandyta taikyti, bet nepasiteisino, nes vis tiek
nusvėrė kainaTaikant ekonomio naudingumo kriterijų,
gerą kainos ir kokybės santykį pasiekti sunku. Dažnai
pavyksta nusipirkti abejotiną rezultatą po ilgo
atkaklaus darbo (grupinė diskusija su PO).

•

17. paveikslas. Priežastys, kodėl PO vengia taikyti ekonominio naudingumo kriterijų

Šaltinis: PwC atlikta PO apklausa, 2012 m. kovas.
Atvejo pavyzdys

•

Buvo įsigytos itin nekokybiškos techninio projekto parengimo paslaugos, kurių suteikimo kokybė labai svarbi vykdant
tolesnius projekto etapus – rangos darbus. Tiekėjas projekte padarė daug klaidų, nesilaikė techninio projektavimo sąlygų,
paslaugų teikimas vėlavo. Teko priimti suteiktas nekokybiškas paslaugas. Tai buvo mažiausios kainos pirkimas, nebuvo
mechanizmo, kaip atmesti neįprastai mažą kainą pasiūliusio tiekėją. Ši problema – mechanizmo, kaip atmesti neįprastai
mažą kainą pasiūliusius tiekėjus, trūkumas , taip pat įvardyta kaip problema ir per tikslinių grupių diskusiją (angl. focus
group)25.

•

„Lietuvos automobilių kelių direkcijai“ teko nutraukti sutartį su viešuosius pirkimus laimėjusiais ir mažiausią kainą
siūliusiais rangovais, kurie nepajėgė kvalifikuotai atlikti užduoties. „Tiesioginiai ir netiesioginiai nuostoliai keliskart
didesni už kainos skirtumą, kurį per viešuosius pirkimus siūlė įmonės. Pasak organizacijos atstovo, anksčiau viešuosiuose
pirkimuose jie rinkdavosi ne pačius pigiausius, bet kokybiškesnius, pažangesnės technologijos variantus, tačiau sulaukus
tikrintojų sunkiai pavykdavo įrodyti, kad pasirinko geresnį variantą.“26

•

Kitas atvejo pavyzdys iliustruoja, kad visgi ne visada suveikia ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus. Nors
pirkimas buvo vykdomas taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, tačiau laimėjo mažiausiai

22

Grupinės diskusijos su PO.
diskusija su PO ir interviu su PO.
24 „Veidas“, 2012 m. vasario 6 d., nr. 6. „Viešieji pirkimai: kad pinigai nevirstų brangiau ir prasčiau“.
23 Grupinė
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balų už kokybinę dalį surinkęs tiekėjas, kuris pasiūlė itin mažą kainą (palyginimui laimėtojo pasiūlyta kaina daugiau nei
17 kartų buvo mažesnė už šiam pirkimui suplanuotą biudžetą). Pasak PO, nėra būdų atmesti itin mažų kainų pasiūlymus
(klausta kainos pagrindimo, tačiau nepavyko pasiūlymo atmesti, nes nėra susiformavusios praktikos, kaip tai padaryti).
Teko sudaryti sutartį, nors rezultatu buvo abejojama. Paslaugų teikėjas formaliai išpildė visus techninės specifikacijos
reikalavimus ir motyvavo, kad paslaugos adekvačios pasiūlytai kainai. Šio pirkimo pasekmė – nekokybiškas ir
nenaudojamas rezultatas, kurį teko nenoriai priimti27.

Situacijos iliustruoja, kad tiekėjai šia padėtimi naudojasi. „Pastebima, kad kai kurie rangovai siūlo mažas
kainas, laimi konkursus, gauna kiek nors pinigų, nors projektų nepajėgia net baigti, bet taip ir sukasi.“28 Per
tikslinės grupės diskusiją PO taip pat paminėjo panašią problemą. Visgi nėra galimybių iliustruoti šios
problemos mastą, nes nėra kaupiama statistika apie dėl neįprastai mažos kainos atmestus pasiūlymus arba kiek
tokių pasiūlymų nebuvo atmesta. Problemą analizuojame ir pasiūlymus teikiame atsižvelgdami į per tikslinių
grupių diskusijas pateiktus pastebėjimus.
Neįprastai maža pasiūlymo kaina. VPĮ 40 str. nustatyta, kad jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių,
paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, PO privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o
jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti.

PO privalo atmesti nepagrįstus, neįprastai mažos kainos pasiūlymus.
VPT direktoriaus įsakymu Nr. 1S-96 patvirtintame pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai
mažos kainos sąvokos apibrėžime įtvirtinta, kad pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža
kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri PO vertinimu gali būti nepakankama viešojo pirkimo–
pardavimo sutarčiai tinkamai įvykdyti. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi
būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji atitinka bent vieną šių sąlygų: 1) yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už
visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį; 2) yra 30 ir
daugiau procentų mažesnė už suplanuotas viešajam pirkimui skirtas lėšas.
PO nustačius, kad pasiūlyta kaina atitinka neįprastai mažos kainos kriterijus, ji privalo pareikalauti tiekėjo
pagrįsti pasiūlytą kainą. Tiekėjas privalo pateikti paaiškinimus, iš kurių būtų matyti, jog jis sugebės laikytis
sutartų įsipareigojimų ir jo pasiūlyta kaina yra adekvati. Pažymėtina, kad PO turi teisę tiekėjui teikti paklausimus
ne vieną kartą, o tiek, kiek būtina pagrįstai išvadai padaryti. Tiekėjui pagrindus pasiūlytą kainą palankiomis
sąnaudų patyrimo sąlygomis, jo pasiūlyta neįprastai maža kaina turėtų būti laikoma pagrįsta. Kartu atkreiptinas
dėmesys, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje buvo spręsta dėl tokių atvejų, kai siūloma pirkimo kaina
buvo minusinė (nuolaidų suma viršijo paslaugos kainą), t. y. iš esmės viešojo pirkimo sutartis buvo
neatlygintinė, tačiau konkurencijos pažeidimų tais atvejais teismas nekonstatavo. Apeliacinės instancijos teismas
sutiko su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad tiekėjas viešojo pirkimo sutartimi gali siekti ne tik
piniginės ir ne tik tiesioginės finansinės naudos, jis taip pat gali turėti tikslą didinti konkurencingumą ir savo
žinomumą, iš viešojo pirkimo sutarties vykdymo gauti netiesioginių pajamų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009
m. rugpjūčio 28 d. nutartis Nr. 2A-592/2009). Tokios pozicijos nepaneigė ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
2010 m. gegužės 17 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010. Autorių nuomone, toks teismo aiškinimas
vertintinas nevienareikšmiškai, nes būtų galima manyti, jog paties neįprastai mažos kainos pagrindimo instituto
tikslas yra užtikrinti, kad kaina būtų pakankama sutarties įvykdymui užtikrinti. Toks aiškinimas ypač turėtų
pagrindą, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų reguliavimo orientaciją į viešųjų pirkimų rinkos atvėrimą smulkiajam ir
vidutiniam verslui. Lietuvos teismų praktikos kryptis, draudžianti atmesti rinką dempinguojančius pasiūlymus,
tam tikrais atvejais gali būti žalingas PO ir kenkti viešųjų pirkimų tikslui. Didelės įmonės gali išstumti iš rinkos
mažesniąsias, o vėliau, panaikinusios konkurenciją rinkoje, pakelti paslaugų, darbų ar prekių kainas. Pagaliau,
leidus neįprastai mažą kainą grįsti alternatyviais tikslais (žinomumo didinimas, įėjimas į rinką, alternatyvios
pajamos), gali būti praktiškai neįmanoma identifikuoti tiekėjo numatytų patirti sąnaudų adekvatumą. Tai ypač
realu vertinant darbų saugos ir kitų darbo sąlygų laikymosi kriterijų (VPĮ 40 str. 2 d. 4 p.). Šis kriterijus perkeltas
iš Pirkimo direktyvų, vienas jo tikslų – suteikti PO galimybę atmesti pasiūlymus tiekėjų, kurie neužtikrina
tinkamų darbo sąlygų darbuotojams. Naujajame EK pasiūlyme dėl Pirkimo direktyvų peržiūros ši PO teisė dar
labiau patikslinta ir išgryninta. Laikant, jog tiekėjams leidžiama neįprastai mažą kainą grįsti nuostolių
25

Interviu su PO informacija ir PO pateikto probleminio pirkimo atvejis.
„Veidas“, 2012 m. vasario 6 d., nr.6. „Viešieji pirkimai: kad pinigai nevirstų brangiau ir prasčiau“.
27 Interviu su PO informacija ir PO pateikto probleminio pirkimo atvejis.
28 Ten pat.
26
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prisiėmimu, gali tapti nebeįmanoma identifikuoti realių tikėjų planuojamų sąnaudų, įskaitant išlaidas darbo
užmokesčiui ir kitoms darbo sąlygoms užtikrinti (tiekėjas teikiamuose pagrindimuose juos galės užkelti, nes
bendrą nuostolį galės grįsti pelno atsisakymu, siekiant alternatyvių tikslų). Nors teismų praktika leidžia
tiekėjams neįprastai mažą kainą grįsti alternatyviais tikslais, autorių nuomone, PO tokiu atveju turėtų reikalauti,
jog tiekėjas įrodytų, kad jam bus prieinami papildomi ištekliai sutarties įvykdymui užtikrinti, t. y. kad kitos
tiekėjo veiklos pajamos ar turimi rezervai leis įvykdyti nuostolingą sutartį ir pan.
Remiantis viešųjų pirkimų teisės doktrina yra laikoma, jog PO turi teisę atmesti pasiūlymus dėl neįprastai mažos
kainos, kai tiekėjo pateiktas neįprastai mažos kainos pagrindimas leidžia daryti išvadą, kad netinkamo sutarties
įvykdymo rizika yra nepriimtinai didelė29. Iš to išplaukia, kad nepagrįstos, neįprastai mažos kainos vertinimo
kontekste PO įsipareigojusi sudaryti sąlygas tiekėjui paaiškini pasiūlymo kainą ir su jos nustatymu susijusią
motyvaciją, tačiau diskrecijos teisę spręsti dėl kainos pagrįstumo ir su tuo susijusios rizikos priimtinumo turėtų
turėti PO.

2.1.4 ES lėšomis finansuojamų prekių, darbų, paslaugų pirkimų
ypatumai
Tiek per interviu su įgyvendinančiųjų institucijų atstovais, tiek per vykdytas tikslinių grupių diskusijas buvo
pateikti pastebėjimai, kad tam tikri viešųjų pirkimų organizavimo ypatumai, susiję su ES paramos
panaudojimo sparta ir efektyvumu, priklauso nuo pirkimo objektų. Todėl toliau pateikiama pirkimų
elgsenos analizė, išskaidant paslaugų, prekių, darbų pirkimus pagal smulkesnes pirkimo objektų
kategorijas.
Paslaugos
Iš paslaugų pirkimų analizei atsirinkome mokymų, projektų administravimo ir informacinių sistemų
diegimo paslaugų pirkimus, nes šio pobūdžio paslaugos dažnai finansuojamos ES paramos lėšomis.
Mokymų paslaugoms priskyrėme el. mokymosi paslaugas bei suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugas (BVPŽ
kodai – atitinkamai 80420000-4 ir 80400000-8). Prie projektų administravimo paslaugų priskyrėme
administravimo paslaugas, įskaitant paslaugas, susijusias su plėtros projektais (BVPŽ kodai – atitinkamai
75100000-7 ir 75112100-5). Prie informacinių sistemų diegimo paslaugų priskyrėme programinės įrangos
kūrimo, diegimo, palaikymo, priežiūros paslaugas, taip pat kitas, su programine įranga susijusias,
paslaugas (BVPŽ kodai – atitinkamai 72262000-9, 72263000-6, 72261000-2, 72267000-0, 72260000-5).
Atlikus įvairių kategorijų paslaugų pirkimų analizę pažymėtina, kad ES finansuojamuose pirkimuose
dažniau naudojamas ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, be to, pirkimų dalis, taikant
ekonominio naudingumo kriterijų, yra reikšminga, lyginant su ES šalių vidurkiu (ES šalių vidurkis – apie
60 proc.). Kadangi mokymo paslaugos yra intelektinio pobūdžio, beveik pusei ES finansuojamų mokymų
pirkimų yra naudojamas ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, kai ne ES finansuojamuose
mokymų pirkimuose šis kriterijus naudojamas tik kas penktam pirkimui. Ekonominis naudingumas daug
dažniau naudojamas ir projektų administravimo bei informacinių sistemų diegimo paslaugų pirkimuose,
finansuojamuose ES lėšomis. Be to, pažymėtina, kad ES finansuojamuose pirkimuose pasitaiko didesnė
pirkimo būdų įvairovė – dažniau taikomi supaprastintų skelbiamų derybų ar riboto konkurso būdai (žr.
lentelę toliau).

29

Europos Sąjungos viešųjų pirkimų teisė: įžanga. Prof. Sue Arrowsmith ir kt. Nottngamo universitetas, 181 p.
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14. lentelė. Paslaugų pirkimai pagal pirkimo būdus, vertinimo kriterijų ir finansavimo šaltinį (% nuo
bendro sk.)
Pirkimo objektas
Mokymų paslaugos

Analizuojamas veiksnys
Pirkimo būdai

ES

Ne ES

Supaprastintas atviras konkursas

93 %

90 %

Supaprastintos skelbiamos
derybos

7%

10 %

Vertinimo
kriterijus
Projektų administravimo
paslaugos

Pirkimo būdai

59 %

81 %

41 %

19 %

Supaprastintas atviras konkursas

95 %

100 %

Supaprastintas ribotas konkursas

4%

-

Supaprastintos skelbiamos
derybos

1%

-

Vertinimo
kriterijus
Informacinių sistemų
diegimo paslaugos

Mažiausia kaina
Ekonominis naudingumas

Mažiausia kaina

69 %

93 %

Ekonominis naudingumas

31 %

7%
40 %

Pirkimo būdai

Atviras konkursas

22 %

Ribotas konkursas

1%

-

Supaprastintas atviras konkursas

72 %

38 %

Supaprastintas ribotas konkursas

3%

22 %

Supaprastintos skelbiamos
derybos

3%

-

Mažiausia kaina

55 %

92 %

Ekonominis naudingumas

45 %

8%

Vertinimo
kriterijus
statistiniai*

Šaltinis: viešųjų pirkimų 2009–2011 m.
duomenys (įtraukiant tik skelbtus pirkimus ir neįtraukiant mažos vertės
pirkimų).
* Statistika pateikiama tik apie tuos pirkimus, prie kurių buvo nurodytas požymis, koks vertinimo kriterijus buvo taikytas.

Prekės
Iš prekių pirkimų analizei atsirinkome medicininės įrangos (BVPŽ kodas – 33100000-1), kompiuterinės įrangos
(BVPŽ kodas – 30200000-1) bei laboratorinės, optinės ir precizinės įrangos (BVŽP kodas – 38000000-5)
pirkimus, nes kaip tik šių prekių kategorijų pirkimų buvo daugiausia finansuota ES fondų lėšomis.
Išanalizuotų prekių kategorijų pirkimuose pastebimos kiek kitokios tendencijos, nei paslaugų pirkimuose. Dvi iš
analizuotų prekių kategorijų – medicininės įrangos prekės ir laboratorinės, optinės ir precizinės įrangos prekės –
yra pirmojo būtinumo prekės atitinkamų profesijų atstovams, tad ne ES finansuojamų pirkimų mastai yra
didesni, nei ES finansuojamų pirkimų, ir atitinkamai ne ES finansuojamuose pirkimuose pastebima didesnė
pirkimo būdų įvairovė. Be to, priešingai nei analizuotuose paslaugų pirkimuose, ES ir ne ES finansuojamuose
prekių pirkimuose mažiausios kainos bei ekonominio naudingumo kriterijų taikymas yra panašus (žr. lentelę
toliau).
15.lentelė. Prekių pirkimai pagal pirkimo būdus, vertinimo kriterijų ir finansavimo šaltinį (% nuo
bendro sk.)
Pirkimo objektas
Medicinin÷s įrangos
prek÷s

Analizuojamas veiksnys
Pirkimo būdai

Kompiuterin÷s įrangos
prek÷s

Pirkimo būdai

Ne ES

Atviras konkursas

74 %

51 %

Supaprastintas atviras konkursas

26 %

48 %

-

1%

96 %

96 %

Supaprastintos skelbiamos
derybos
Vertinimo
kriterijus

ES

Mažiausia kaina
Ekonominis naudingumas

4%

4%

33 %

20 %

Pirkimas taikant dinaminę pirkimų
sistemą

-

1%

Supaprastintas atviras konkursas

67 %

75 %

-

5%

Atviras konkursas

Supaprastintos skelbiamos
derybos
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Pirkimo objektas

Analizuojamas veiksnys
Vertinimo
kriterijus

Laboratorin÷s, optin÷s ir
precizin÷s įrangos
prek÷s

Pirkimo būdai

Mažiausia kaina
Ekonominis naudingumas

97 %

Ne ES
98 %

3%

2%

Atviras konkursas

83 %

21 %

Supaprastintas atviras konkursas

14 %

76 %

3%

3%

99 %

100 %

Supaprastintos skelbiamos
derybos
Vertinimo
kriterijus

ES

Mažiausia kaina
Ekonominis naudingumas

1%

-

statistiniai*

Šaltinis: viešųjų pirkimų 2009–2011 m.
duomenys (įtraukiant tik skelbtus pirkimus ir neįtraukiant mažos vertės
pirkimų).
* Statistika pateikiama tik apie tuos pirkimus, prie kurių buvo nurodytas požymis, koks vertinimo kriterijus buvo taikytas.

Darbai
Iš darbų pirkimų analizei atsirinkome statybos darbus (BVPŽ kodas – 45000000-7), kelių tiesimo darbus
įtraukiant greitkelių tiesimo darbus (BVPŽ kodai – 45233120-6 ir atitinkamai 45233100-0) bei kapitalinio
remonto ir atnaujinimo darbus (BVPŽ kodas – 45453000-7). Šios darbų kategorijos buvo atsirinktos dėl
didžiausių tiek ES, tiek ne ES finansuojamų pirkimų mastų ir skaičiaus.
Darbų pirkimuose, palyginti su prekių bei paslaugų pirkimais, pastebima didžiausia pirkimo būdų taikymo
įvairovė. Vis tik įvairesni būdai dažniau pasirenkami ES finansuojamiems darbams pirkti. Kaip ir paslaugų
pirkimuose, pasitvirtina tendencija dažniau taikyti ekonominio naudingumo kriterijų ES finansuojamiems
pirkimams, nei ne ES finansuojamiems pirkimams (žr. lentelę toliau).
16. lentelė Darbų pirkimai pagal pirkimo būdus, vertinimo kriterijų ir finansavimo šaltinį (% nuo
bendro sk.)
Pirkimo objektas
Statybos darbai

Analizuojamas veiksnys
Pirkimo būdai

Atviras konkursas
Ribotas konkursas

Vertinimo
kriterijus
Kelių tiesimo darbai

Pirkimo būdai

Vertinimo
kriterijus
Kapitalinio remonto ir
atnaujinimo darbai

Pirkimo būdai

Vertinimo
kriterijus

ES
3%
-

Ne ES
2%
-

Supaprastintas atviras konkursas

82 %

60 %

Supaprastintas ribotas konkursas

5%

2%

Supaprastintos skelbiamos
derybos

9%

37 %

88 %

94 %

Ekonominis naudingumas

12 %

6%

Atviras konkursas

41 %

Supaprastintas atviras konkursas

51 %

Supaprastintas ribotas konkursas

2%

Supaprastintos skelbiamos
derybos

7%

4%

Mažiausia kaina

81 %

100 %

Ekonominis naudingumas

19 %

Mažiausia kaina

Atviras konkursas

96 %
-

-

-

1%

Supaprastintas atviras konkursas

85 %

95 %

Supaprastintas ribotas konkursas

2%

2%

Supaprastintos skelbiamos
derybos

13 %

3%

Mažiausia kaina

91 %

97 %

9%

3%

Ekonominis naudingumas

Šaltinis: viešųjų pirkimų 2009–2011 m. statistiniai* duomenys (įtraukiant tik skelbtus pirkimus ir neįtraukiant mažos vertės
pirkimų).
* Statistika pateikiama tik apie tuos pirkimus, prie kurių buvo nurodytas požymis, koks vertinimo kriterijus buvo taikytas.
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2.2 Poveikis kainoms
Racionalus lėšų naudojimas –svarbus viešųjų pirkimų procedūrų efektyvumą apibūdinantis kriterijus.
Šiame skyriuje analizuojami veiksniai, turintys įtakos per viešuosius pirkimus įsigyjamų objektų kainų
didėjimui / mažėjimui, taip pat įvertinant, kaip ES paramos administravimo procedūros veikia viešųjų
pirkimų kainas.

2.2.1 Viešųjų pirkimų ES paramos lėšų įtaka darbų ir paslaugų
rinkos kainoms
ES struktūrinių fondų intervencijos bei paramos mastai galėjo gerokai padidinti tam tikrų prekių, darbų,
paslaugų mastus bei atitinkamai dėl padidėjusios paklausos pakelti tam tikrų objektų kainas. Siekiant
įvertinti per viešuosius pirkimus naudojamų ES lėšų poveikį rinkos kainoms, buvo naudojami statistiniai
analizės metodai bei sudarytos lygtys, pagal kurias vertinama viešųjų pirkimų bendrai bei ES finansuojamų
viešųjų pirkimų įtaka kainų indeksams. Analizės tikslas – įvertinti, kaip ES paramos lėšų „šokas“ paveikia
rinkos kainas. Analizuojamos statybos ir paslaugų sektorių rinkos. Šiame skyriuje pateiktos
apibendrintos išvados nustatytos statistiniais metodais, o detalūs skaičiavimai bei taikytos metodikos
aprašymas pateikiamas šios ataskaitos priede.
Darbų sektorius. Pagal gautą statistiškai patikimą lygtį galima daryti išvadą, kad vis tik pagrindinis
veiksnys, prisidedantis prie statybose naudojamų medžiagų ir gaminių kainų pokyčių, yra ankstesnio
mėnesio kainų pokytis. Tai reiškia, kad didžiausią įtaką daro ne viešieji pirkimai, nors jų įvertis taip pat
statistiškai reikšmingas, bet bendra rinkos situacija. Statistiniai skaičiavimai parodė, kad pats ES lėšų
panaudojimo faktas neturės itin didelės įtakos. Jei viešiesiems pirkimams bus išleistas papildomas
milijonas, tai padidins kainas 0,001 procentinio punkto.
Paslaugų sektorius. Pagal gautą statistiškai patikimą lygtį galima daryti išvadą, kad viešieji pirkimai turi
tik labai nedidelę įtaką transporto ir ryšių kainų svyravimams. Bet, nors ir nedidelė, tačiau įtaka egzistuoja,
nes kintamieji yra statistiškai reikšmingi – ryšių kainoms su mėnesio atsilikimu, o transporto sektoriui su
vieno ir keturių mėnesių atsilikimu. Apibendrinant ES lėšų poveikį paslaugų sektoriui galima teigti, kad
statistiškai reikšmingas poveikis nustatomas tik transporto ir ryšių srityse. Be to, šis poveikis yra ganėtinai
nežymus, transporto sektoriaus lygties determinacijos koeficientas yra 0,17, o ryšių – 0,19. Vadinasi,
poveikis, kurį rinkoms daro viešieji pirkimai su ES lėšomis, nors ir egzistuoja, tačiau tikrai nevaidina
lemiamo vaidmens ir didesnių šokų rinkos pusiausvyroje nesukelia.

2.2.2 Veiksniai, darantys įtaką viešojo pirkimo kainai
Per viešuosius pirkimus įsigytų kainų palyginimo su rinkos kainomis klausimas yra kompleksinis ir į jį nėra
vienareikšmiško atsakymo pirmiausia dėl to, kad sudėtinga apibrėžti sąvoką, kas yra rinkos kaina. Ypač
sudėtinga nustatyti, kokia yra sudėtingų, unikalių paslaugų, prekių ar darbų rinkos kaina, nes tokie objektai
yra vienetiniai arba jų pasiūla yra labai maža. Rinkos kainos nustatymas kiekvienu atveju reikalauja atlikti
kainų analizę. Be to, šiam vertinimui pateikti Lietuvos viešųjų pirkimų duomenys apėmė sudarytų sutarčių
vertes, neapėmė įsigytų objektų skaičiaus ir kiekvieno objekto kainos, todėl tai apribojo palyginamąją
analizę (lyginant identiškų / panašių objektų įkainius). Taip pat dėl duomenų apribojimų (nekaupiami
duomenys apie suplanuotą pirkimo vertę) negalėjome atlikti suplanuotų pirkimo verčių ir faktinių sutarčių
verčių palyginamosios analizės, kuri parodytų, kaip tiekėjai linkę „taikyti“ į suplanuotą pirkimo vertę. Todėl
vertindami lėšų panaudojimo racionalumą (kainų aspektu) pateikiame pagrindinius veiksnius, kurie galėtų
mažinti / didinti viešųjų pirkimų kainas.
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17. lentelė. Veiksniai, darantys įtaką viešojo pirkimo finansuojamo ES lėšomis kainai

Neigiami veiksniai
•

ES administravimo sistemos veiksnys: ES
paramos
administravimo
procedūros
neskatina projektų vykdytojų taupyti ES
finansuojamo projekto lėšas (žr. atvejo pavyzdį
toliau).
Ši problema būdinga iš ESF finansuojamiems
projektams. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 nurodo, kad
netiesioginės projekto išlaidos negali viršyti 20
proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų, tačiau
LR finansų ministro įsakymu patvirtintos
netiesioginių projekto išlaidų nustatymo ir
apmokėjimo, naudojant vienodo dydžio normą,
taisyklės numato, kad maksimali vienodo dydžio
norma gali būti mažesnė. Taigi, jei sutaupoma,
vykdant viešuosius pirkimus, mažėja tiesioginės
projekto išlaidos bei atitinkamai mažinamos
netiesioginės išlaidos (projekto komandos darbo
užmokestis, patalpų nuoma ir kt. netiesioginės
išlaidos), todėl projektų vykdytojams sunku
planuotis išlaidas projektui administruoti ir jie
nėra skatinami taupyti, todėl siekiama įsigyti
brangesnius (o kartais galbūt ir ne visai
pagrįstas) objektus. Visgi vertinant problemos
apimtį svarbu pastebėti, kad galimas projekto
išlaidų sumų perskirstymas tarp biudžeto
eilučių sutaupytų lėšų dalimi padidinant kitas
suplanuotas išlaidas arba įtraukiant naujas
papildomas veiklas ir jas finansuojant
sutaupytomis lėšomis. Todėl faktiškai bendra
projekto tiesioginių išlaidų suma gali išlikti ir
nepakitusi.

•

Tiekėjams žinoma galima maksimali suma,
kurią PO gali mokėti.
Tai
būdinga
tiek
ES,
tiek
ne
ES
finansuojamiems pirkimams. Tiekėjams gali
būti žinomos planuojamo pirkimo vertės, todėl,
esant nepakankamai konkurencijai, tikėtina,
kad tiekėjai siūlys tokias kainas, kokios atitinka
numatytą maksimalią pirkimo vertę. Todėl
svarbus racionalaus biudžeto, kuris skiriamas
prekei, darbams ar paslaugai įsigyti, sudarymas.
Šiuo atveju tampa svarbi ES paramos
administravimo
sistemos
dimensija
–
procedūros, kurios galėtų užtikrinti adekvatų,
racionalų ir pagrįstą finansavimo skyrimą.

•

Konkurencijos lygis Lietuvoje yra mažesnis,
palyginti su ES vidurkiu.
2009 m. vidutinis pateiktų pasiūlymų skaičius
siekė 2,3 30. O palyginti su ES vidurkiu, ES
vidutinis
vienam
pirkimui
pateikiamų

Teigiami veiksniai
•

Didesnė
konkurencija,
kai
pirkimai
finansuojami ES lėšomis (žr. 19. paveikslą).
2009–2011 m. Lietuvos viešųjų pirkimų
statistiniai duomenys rodo, kad konkurencija
pirkimus finansuojant ES lėšomis buvo
didesnė – vidutiniškai vienam pirkimui teko
4,73 tiekėjo, o kai pirkimas buvo
finansuojamas kitų šaltinių lėšomis – 3,40
tiekėjo. Didesnis tiekėjų skaičius, tenkantis
vienam pirkimui, pastebimas praktiškai
visiems pirkimo objektams, o didžiausias –
kai įsigyjami darbai. Didesnė konkurencija
tarp dalyvių sudaro prielaidas, jog bus
intensyviau varžomasi, siūlant kainas.

•

ES pirkimai yra didesnės apimties nei kitų
šaltinių lėšomis, todėl tai yra patraukli rinka
tiekėjams, sudaranti prielaidų didesniam
konkurencijos lygiui rastis.
ES finansuojamų pirkimų vertės, palyginti su
kitų šaltinių lėšomis finansuojamų pirkimų
vertėmis, o ypač kai yra įsigyjami darbai, yra
didesnė, todėl ši rinka patraukli tiekėjams. Be
to, ekonominis nuosmukis mažiau palietė ES
finansuojamus pirkimus, nes jiems jau iš
anksčiau buvo numatytas finansavimas, o
kitais šaltiniais finansuojami pirkimai galėjo
būti pristabdyti arba sumažinti šių pirkimų
biudžetai. Taigi ES finansuojamų pirkimų
rinkos patrauklumas didina konkurenciją.

30 http://www.vpt.lt/admin/uploaded/2011/vp/VP_Ataskaita_2011-04-19.pdf. Pastaba. 2008—2009 m. duomenys
pateikti be mažos vertės pirkimų ir komunalinio sektoriaus supaprastintų pirkimų, o 2010 m. – be mažos vertės
pirkimų.
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Neigiami veiksniai

Teigiami veiksniai

pasiūlymų skaičius siekė 4. Pirkimų, kuriuose
dalyvauja tik vienas tiekėjas, dalis 2009 m. buvo
32,1 proc. nuo bendro viešųjų pirkimų
skaičiaus31. Taigi apie trečdalis pirkimų
Lietuvoje įvyksta be konkurencijos, todėl
tiekėjas gali diktuoti kainas. Tad vienas
svarbiausių siekių, didinant viešųjų pirkimų
efektyvumą, yra konkurencijos užtikrinimas bei
skaidrumo
didinimas,
sudarant
sąlygas
pirkimuose dalyvauti kuo daugiau tiekėjų.
Konkurencijos
skatinimas
viešuosiuose
pirkimuose yra vienas strateginių VPT tikslų.
•

Nors kaina maža, bendros išlaidos gali būti
didesnės.
Didžioji pirkimų dalis vykdoma taikant
mažiausios kainos kriterijų, taigi pasirenkami
mažiausios kainos pasiūlymai ir taip taupomos
viešosios lėšos. Tačiau visgi šis aspektas
priskiriamas prie neigiamų veiksnių, nes didelė
projektų vykdytojų dalis yra nepatenkinta
mažiausios kainos perkamų prekių, darbų ir
paslaugų kokybe, todėl bendros išlaidos
vertintinos kaip didesnės. Be to, pastebima, kad
kartais nusiperkamas pigiausias objektas, tačiau
neįvertinamos jo eksploatacijos išlaidos.

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis PO apklausos, interviu su PO ir kontroliuojančiosiomis institucijomis ir tikslinių grupių
diskusijų rezultatais.

Apibendrinus viešojo pirkimo finansuojamo ES lėšomis kainas didinančius veiksnius
daromos prielaidos, kad neigiamų veiksnių yra daugiau, ir tai suponuoja, kad įsigytų
objektų kainos gali būti santykinai didesnės.

Esminiai veiksniai lėšų panaudojimo racionalumui užtikrinti būtų adekvačiai suplanuoti pirkimo vertę ir
užtikrinti konkurenciją viešuosiuose pirkimuose.
Pasiūlą ribojantys veiksniai gali būti šie:
•
•
•
•

tiekėjas nežino apie galimybę dalyvauti viešajame pirkime;
tiekėjas nedalyvauja, nes neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, jam nepatrauklios
sąlygos, kt.;
duodamas per mažai laiko pasiūlymui pateikti;
galimi neteisėti būdai (susitarimai, rinkos pasidalijimas, pan.).

Pažymėtina, kad VPT, kaip viešuosius pirkimus prižiūrinti institucija, imasi veiksmų šiems veiksniams
sumažinti. Viešųjų pirkimų skaidrumo didinimas yra viena prioritetinių VPT veiklos sričių, plėtojama CVP
IS sistema, vis daugiau tiekėjų ir PO registruojasi sistemoje ir didėja elektroninių pirkimų dalis, taip pat
VPT ataskaitose pateikiami duomenys rodo, kad didėja skelbiamų pirkimų skaičius. Taip pat viena iš VPT
31 http://www.vpt.lt/admin/uploaded/2011/vp/VP_Ataskaita_2011-04-19.pdf. Pastaba. 2008—2009 m. duomenys
pateikti be mažos vertės pirkimų ir komunalinio sektoriaus supaprastintų pirkimų, o 2010 m. – be mažos vertės
pirkimų.
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vykdomų funkcijų – paskelbtų skelbimų peržiūra, kuriuose taip pat nurodomi reikalavimai tiekėjams ir
ekspertams. Įgyvendinančiosios institucijos, atlikdamos priežiūrą ex ante, taip pat vykdo kvalifikacinių
reikalavimų kontrolę (nors įgyvendinančiųjų institucijų pateikiamos rekomendacijos nėra privalomos
įgyvendinti).
Atvejo pavyzdys

•

Projektų vykdytojai pažymėjo, kad vykdytojai susiduria su situacijomis, kai objektus pavyksta įsigyti pigiau nei
suplanuota, nes keičiasi rinkos kainos. Dėl suplanuotų ir faktinių kainų pokyčių projektų vykdytojams sunku planuoti
netiesioginius projekto išlaidų mastus (projekto administravimo išlaidos: projekto vykdytojo ir (arba) jo partnerių
darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos už laiką, dirbtą administruojant projektą, su projekto administravimo reikmėmis
susijusių prekių pirkimo išlaidos, su projekto administravimo reikmėmis susijusių patalpų nuomos išlaidos, kt. išlaidos,
kurios negali būti priskirtos prie tiesioginių), atitinkamai jos yra mažinamos, todėl projektų vykdytojai nesuinteresuoti
taupyti. Siekdami geriau prognozuoti išlaidas projektui administruoti, stengiasi į projekto komandą įdarbinti ekspertus,
užuot pirkę paslaugas iš išorės.

•

Taip pat buvo paminėtos ir kitos „sutaupymų“ išvengimo alternatyvos, pvz., susitarimai su potencialiais tiekėjais, kad jie
nesiūlytų mažesnių kainų, nei numatyta biudžete. Tokia praktika visiškai prieštarauja viešųjų pirkimų principams.

•

Pasikeitus rinkos situacijai ir atpigus paslaugoms, stengiamasi joms didinti reikalavimus (dažnai ne visai reikalingus ir
pagrįstus) vien dėl to, kad pirkimo vertė kuo mažiau skirtųsi nuo numatytosios projektų pirkimo plane.

18. paveikslas Įkainiai, kai pirkimai finansuojami ES
lėšomis

Apie
60
proc.
respondentų
teigia
nepastebintys, kad pirkimus finansuojant ES
lėšomis, perkamų objektų įkainiai viršytų
rinkos įkainius. Panaši tendencija vyrauja tarp
abiejų respondentų grupių (TOP 100 PO ir
nepriklausančių TOP 100 PO). Toks vertinimas
iš dalies gali būti susijęs su faktu, kad didžioji
pirkimų dalis vykdoma taikant mažiausios
kainos kriterijų bei sutartys sudaromos su
mažiausią kainą pasiūliusiais tiekėjais. Toks
vertinimas taip pat gali būti dėl to, kad yra
sunku vienareikšmiškai įvertinti kainų lygius ir
juos sugretinti, tam būtina atlikti palyginamąją
kainų analizę.
PO
pozicija
taip
pat
nėra
visiškai
vienareikšmiška – pasitaiko atvejų, kai
pasiūlytos kainos yra mažesnės nei biudžete ir
atsiranda sutaupymų, arba susiduriama su
situacijomis, kai pasiūlyme pateiktas objektas
įkainojamas 1 ct. Kita vertus, pastebima ir
išpūstų įkainių. Taip pat pastebima, kad kainos
yra didesnės, kai vykdomi rezervuoti pirkimai
(iš socialinių įmonių), taip susiduriama su
kokybės problemomis.

Šaltinis: PwC atlikta PO apklausa, 2012 m. kovas.
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Viešųjų pirkimų procedūrų efektyvumas
19. paveikslas. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo
sugaištamo laiko palyginimas

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis PwC tyrimo „Viešieji pirkimai
Europoje: sąnaudos ir efektyvumas“ duomenimis.

Vienas viešųjų pirkimų efektyvumo rodiklių
yra PO ir tiekėjo pirkimui sugaištamo laiko
palyginimas (t. y. žmogiškųjų išteklių
sąnaudos). Airija ir Lenkija pagal šį rodiklį
pirmauja Europoje. Airijoje PO pirkimui
vidutiniškai sugaišta apie 16 dienų, tiekėjas –
15 dienų. Lenkijoje PO sugaišta apie 18 dienų,
tiekėjas – apie 11 dienų. Lietuvoje PO sugaišta
apie 5 dienomis daugiau, nei ES vidurkis.

Nors Lietuvoje procedūroms
vykdyti PO sugaišta panašiai laiko
kaip ES vidurkis, tačiau didelė
santykinė neskelbiamų derybų dalis
ir taikomas mažiausios kainos
kriterijus, kurie reikalauja
mažiausiai PO darbuotojų laiko
sąnaudų, rodo, kad, palyginti su
kitomis šalimis, efektyvumas yra
mažesnis.

PO ir tiekėjų sugaištamą laiką įvertinus pagal vidutinio darbo užmokesčio dydžius, t. y. finansine išraiška,
gaunama dar didesnė viešųjų pirkimų organizavimo sąnaudų diferenciacija. Vidutiniškai ES viešojo
pirkimo organizavimas kainuoja apie 27,9 tūkst. eurų, iš kurių 5,5 tūkst. išleidžia PO ir 22,4 tūkst. eurų –
tiekėjai. Lietuvoje vykdyti pirkimą kainuoja net penkis kartus mažiau. Čia PO vidutiniškai išleidžia 1,6
tūkst. eurų, o tiekėjai – apie 1 tūkst. eurų. Pagal šiuos rodiklius viešojo pirkimo organizavimo sąnaudos
mažesnės nei Lietuvoje yra tik Bulgarijoje, Lenkijoje ir Rumunijoje. Vis tik negalima vienareikšmiškai teigti,
kad mažiausios pirkimo sąnaudos parodo efektyviausią viešųjų pirkimų sistemą, iš kurios turėtų mokytis
kitos šalys. Sąnaudų rodiklis neparodo nusiperkamų prekių, paslaugų, darbų kokybės, atitikties poreikiams,
o tai taip pat yra efektyvios viešųjų pirkimų sistemos dalis.
20. paveikslas. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo sąnaudų (EUR, ‘000) palyginimas

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis PwC tyrimo „Viešieji pirkimai Europoje: sąnaudos ir efektyvumas“ duomenimis.
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Apibendrintai galima teigti, kad mažiausios viešojo pirkimo sąnaudos gaunamos tose šalyse, kur sąlyginai
žemesnis pragyvenimo lygis, nedidelis vidutinis darbo užmokestis, taip pat mažesnė konkurencija ir
atitinkamai mažesnis tiekėjų skaičius. Viena šių ES šalių yra Lietuva.

2.3 Poveikis rezultatui
Pagrindinis viešojo pirkimo tikslas yra įsigyti prekių ar paslaugų, kurios tenkintų perkančiosios
organizacijos reikalavimus, racionaliai naudojant viešąsias lėšas. Kitos viešojo pirkimo charakteristikos
netenka prasmės, jeigu nepavyksta pasiekti pagrindinio tikslo. Viešieji pirkimai yra griežtai reguliuojama
sritis. Praktiškai kiekvienas PO veiksmas, vykdant viešąjį pirkimą, yra reguliuojamas vieno ar kito lygio
teisės aktu. Tad faktiškai tai, kaip perkama, lemia ir patį rezultatą – kas buvo nusipirkta.
21. paveikslas PO reikalavimus tenkinančių prekių įsigijimas

Šaltinis: PwC atlikta PO apklausa, 2012 m. kovas.

Šaltinis: PwC atlikta PO apklausa, 2012 m. kovas.

Atliktos PO apklausos rezultatai parodė, kad perkamų objektų kokybės klausimas
yra aktuali problema visos viešųjų pirkimų sistemos mastu.

Nors didžioji respondentų dalis teigiamai vertina prekių, paslaugų ar darbų, kurie tenkina jų organizacijos
poreikius, įsigijimą per viešuosius pirkimus, atkreiptinas dėmesys, kad apie ketvirtadalis TOP 100 PO
nurodė retai arba beveik niekada neįsigyjantys darbų bei apie penktadalis – paslaugų. Problemą taip pat
iliustruoja ir įsigytų objektų kokybinis vertinimas – apie 48 proc. TOP 100 PO ir apie 50 proc.
nepriklausančių TOP 100 PO grupei respondentų bent keletą kartų teko susidurti su situacijomis, kai jų
netenkino įsigytų prekių, darbų ar paslaugų kokybė, o apie 18 proc. TOP 100 PO respondentų ir 9 proc. šiai
grupei nepriklausančių respondentų tai įvardijo kaip sisteminę, nuolat pasikartojančią problemą.
Netinkamą paslaugų kokybę gali lemti daugelis veiksnių, tarp jų:
•
•
•
•
•

mažiausios kainos kriterijaus dominavimas (žema kaina – prasta kokybė). Lietuvoje apie 97 proc.
pirkimų vykdoma pagal mažiausią kainą, o ES – tik apie trečdalis;
nepakankama pasiūlos pusė: trūksta tiekėjų, todėl nėra iš ko pasirinkti, nepakankama tiekėjų
patirtis ir kompetencija;
nepakankami PO gebėjimai pasirinkti tinkamiausią pirkimo algoritmą, baimė suklysti, sulaukti
ginčų, todėl pasirenkami „saugesni“ pirkimo būdai, mažiausia kaina;
nepakankamai dėmesio skiriama pirkimo planavimo etapui, rinkos analizei;
nepakankama kontrolė įgyvendinant sutartį ir kt. veiksniai.
61

Viešųjų pirkimų poveikio Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumui vertinimas

2 skyriaus apibendrinimas
•

PO apklausos rezultatai rodo, kad PO dažniausiai nusiperka jų poreikius tenkinančius objektus,
tačiau visgi susiduria su nepakankamos įsigytų objektų kokybės problema. Tarp galimų priežasčių –
mažiausios kainos kriterijaus dominavimas, nepakankamas reglamentavime numatytų galimybių
praktinis išnaudojimas (pirkimo būdai, kriterijai), orientacija į procedūrinę atitiktį ir pirkimo
teisėtumo užtikrinimą, tinkamo pirkimo planavimo ir dokumentų parengimo etapo užtikrinimas, kt.

•

Statistine analize patvirtinta, kad finansavimo šaltinis (ES paramos lėšos) turi įtakos procedūrų
trukmei. ES lėšomis finansuojami pirkimai trunka ilgiau nei ne ES lėšomis finansuojami pirkimai dėl
pirkimo elgsenos veiksnių (vidutiniškai didesnės vertės, sudėtingesni pirkimai, didesnė tarptautinių
pirkimų dalis, dažniau sulaukiama ieškinių, pretenzijų, dažniau taikomas ekonominio naudingumo
kriterijus, daugiau didesnės vertės darbų pirkimų, kurių trukmė yra ilgesnė, kt.). Vertinant bendrąją
procedūrų trukmę taip pat galima išskirti ne tik pirkimų specifikos ypatumus, tačiau ir ES
administravimo sistemos įtaką – ES lėšomis finansuojami pirkimai yra griežčiau kontroliuojami, o
kontrolės procedūros ilgina bendrąją trukmę. Vertinant bendrąją procedūrų trukmę ir poveikį
efektyvumui, atkreiptinas dėmesys į pasiruošimo etapą pirkimui įgyvendinti. Prieš pirkimą atlikusios
išsamesnes rinkos analizes, PO būtų pajėgesnės tinkamai parinkti pirkimo procedūrą.

•

Visgi analizė rodo, kad pagrindiniai veiksniai, lemiantys pirkimo procedūros trukmę, yra pirkimo
procedūros rūšis (tarptautinis / supaprastintas) bei teisminiai ginčai. Nors viešųjų pirkimų, per
kuriuos buvo pateiktas ieškinys, dalis yra santykinai maža, tikėtina, įvertinus bylinėjimosi išlaidas,
kad skundžiami didesnės vertės pirkimai. Atitinkamai pasiūlymai yra nukreipti į platesnį
supaprastintų pirkimų procedūrų išnaudojimą (mažos vertės pirkimo ribos didinimą, pasiūlymai dėl
viešųjų pirkimų verčių agregavimo, plačiau žr. rekomendacijų dalį).

•

Lietuvoje dažniausiai taikoma paprasčiausia ir teoriškai trumpiausios atviro konkurso, supaprastinto
atviro konkurso, apklausos procedūros, o lankstesnės procedūros (konkurencinis dialogas, projektų
konkursas, dinaminė pirkimų sistema, ribotas konkursas, alternatyvūs pasiūlymai) taikomi gana
retai. Nė vienas pirkimo būdas savaime nėra efektyvesnis už kitus, bet kiekvienam pirkimui galima
parinkti vieną, kuris užtikrintų didžiausią efektyvumą konkrečiu atveju. Nesudėtingus, aiškiai
apibrėžtų parametrų objektus, kurie tiekiami rinkoje nusistovėjusiomis sąlygomis, nebūtų pagrįsta ir
efektyvu pirkti lankstesniais ir sudėtingesniais pirkimo būdais (skelbiamos derybos, konkurencinis
dialogas). Kita vertus, sudėtingus objektus, kurių kokybiniai parametrai ir kaina gali stipriai varijuoti,
o tiekimo sąlygų iš anksto neįmanoma apibrėžti, nebūtų pagrįsta ir efektyvu pirkti pagal griežtai
apibrėžtus pirkimo būdus (atviras ar ribotas konkursai). Kaip minėta, Lietuvoje dominuoja atviro
konkurso būdas, nors ES paramos lėšomis, be kita ko, finansuojami įvairūs, sudėtingi projektai. Dėl
to galima daryti išvadą, kad ne visada konkretiems atvejams taikomi tinkamiausi pirkimo būdai.

•

Lietuvoje absoliuti dauguma viešųjų pirkimų vykdomi pagal mažiausios kainos kriterijų, o ES
vidutiniškai tokių pirkimų dalis sudaro apie trečdalį. Visgi išskiriant pagal finansavimo šaltinį (ES
lėšomis ir ne ES lėšomis finansuojami pirkimai) statistinė analizė rodo, kad ES viešuosius pirkimus
finansuojant ES lėšomis, santykiniai daugiau pirkimų vykdoma taikant ekonominio naudingumo
kriterijų, o skaidant į atskiras kategorijas, dalis dar padidėja. Mažiausios kainos kriterijaus
dominavimas neužtikrina prekių / darbų / paslaugų kokybės ir išlaidų, kurios bus patirtos per visą
įsigyto objekto gyvavimo ciklą, ekonomiškumo, o tai neigiamai veikia ES paramos panaudojimo
efektyvumą ir neatitinka darnios plėtros politikos principų.

•

Efektyvumas dėl kainos prarandamas tiek dėl ES, kaip finansavimo šaltinio veiksnio, tiek dėl
bendrųjų veiksnių, būdingų visai sistemai. Tarp ES veiksnių paminėtina, kad ES paramos
administravimo procedūros neskatina projektų vykdytojų taupyti ES finansuojamo projekto lėšas –
skatinama panaudoti projektui skirtas lėšas, – taip pat svarbi ES paramos administravimo sistemos
dimensija – procedūros, kurios galėtų užtikrinti adekvatų, racionalų ir pagrįstą finansavimo skyrimą,
nes tiekėjams žinomi suplanuoti biudžetai. Efektyvumas prarandamas ir dėl pasiūlos pusės:
konkurencingumo lygis yra mažesnis nei ES, apie trečdalyje pirkimų dalyvauja tik vienas tiekėjas.

•

Nors Lietuvoje procedūroms vykdyti PO sugaišta panašiai laiko, kaip ES vidurkis, didelė santykinė
neskelbiamų derybų dalis ir taikomas mažiausios kainos kriterijus, kurie reikalauja mažiausiai PO
darbuotojų laiko sąnaudų, rodo, kad, palyginti su kitomis šalimis, efektyvumas yra mažesnis. Be to
PO apklausos rezultatai rodo, kad didžiausią reikšmę trukdančią tinkamai ir efektyviai vykdyti
viešuosius pirkimus turi didelės žmogiškųjų išteklių sąnaudos.
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3.

Viešųjų pirkimų sistema

3.1 Viešųjų pirkimų kontrolė
Siekiant įvertinti viešųjų pirkimų eigos ir sutarčių vykdymo kontrolės procedūrų tinkamumą ir
pakankamumą, labai svarbu apsibrėžti tinkamus procedūrų pakankamumo ir tinkamumo vertinimo
kriterijus. Kadangi viešieji pirkimai sudaro labai didelę viešųjų finansų dalį, jų sistemai mokslinėje
literatūroje, tarptautinių organizacijų leidiniuose, studijose yra skiriamas didelis dėmesys. Šiam klausimui
analizuoti procedūrų pakankamumo ir tinkamumo kriterijai atrinkti atlikus mokslinėse studijose,
tarptautinių organizacijų leidiniuose pateiktų rekomendacijų apžvalgą.
Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) išleistame leidinyje
„Integralumo principai viešuosiuose pirkimuose“32 pabrėžiama, kad atskaitomybė ir kontrolė yra viena
pagrindinių sėkmingai veikiančios viešųjų pirkimų sistemos dalių. Tam, kad atskaitomybė ir kontrolė
tinkamai funkcionuotų:
•
•
•
•

turėtų būti apibrėžtos atskaitomybės ir pareigos, užtikrinant kontroliuojančiosios institucijos
nepriklausomumą nuo vykdančiosios institucijos;
kontrolė turėtų būti proporcinga rizikoms;
vidinė ir išorinė kontrolė turėtų papildyti viena kitą, jas koordinuojant taip, kad būtų
išvengta atotrūkių ir spragų;
kontroliuojančiųjų institucijų teikiama informacija turėtų būti kaip įmanoma išbaigta ir
naudinga.

EBPO leidinyje taip pat pabrėžiama, kad viešųjų pirkimų kontrolės sistemoje labai svarbus vadovybės
vaidmuo, rodant pavyzdį ir užtikrinant organizacijos vidinės kultūros integralumą. Vadovai yra atsakingi,
kad darbuotojai žinotų, ko iš jų tikimasi ir kokie yra tinkami veiklos standartai, užkertant kelią korupcijai ir
pažeidimams. Be to, kontrolės sistema turėtų įtraukti finansinę kontrolę, vidaus auditą ir valdymo
kontrolę, taip pat būtinas išorės auditas, kuris užtikrintų, kad veiklos praktika atitiktų aprašytas
procedūras, t. y. kontrolė vykdoma taip, kaip ir tikimasi. Finansiniai auditai turėtų užkirsti kelią
sukčiavimui, pinigų plovimui ir kitiems finansiniams nusikaltimams, o veiklos auditas turėtų teikti
informaciją apie per pirkimus pasiektą naudą ir teikti sistemines rekomendacijas pirkimams tobulinti.
Iš kitos pusės, Europos Komisija akcentuoja efektyvumo principą, teikiant paramą ir vykdant viešuosius
pirkimus. Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonominiams ir socialiniam
komitetui ir Regionų komitetui „Europos 2020 gerosios praktikos iniciatyva: inovacijų sąjunga“33
nurodoma, kad teikiant paramą turėtų būti akcentuojamas gaunamas rezultatas, o ne indėliai ir kontrolė.
Vis tik čia svarbu pažymėti, kad viešųjų pirkimų rezultatyvumas ir efektyvumas nėra viešųjų pirkimų
kontrolės tikslas. Jeilio universiteto profesorius Haroldas Koontzas kontrolės procesą apibrėžia kaip
„veiklos matavimą ir koregavimą, kad būtų įgyvendinti organizacijos tikslai ir planai nustatyti jiems
pasiekti“, o Henry Fayolas, vienas iš vadybos teorijos pradininkų, kontrolę apibūdina kaip „sistemą, kurios
tikslas yra parodyti pažeidimus ir klaidas, kad jos būtų ištaisytos, ar kad jų būtų išvengta ateityje“. Viešųjų
pirkimų eigos ir sutarčių vykdymo kontrolę atitinkamai būtų galima apibrėžti kaip sistemą, kurios tikslas
– išsiaiškinti viešųjų pirkimų pažeidimus ir užkirsti kelią jiems pasireikšti ateityje. Tad
efektyvi viešųjų pirkimų kontrolės sistema yra tokia sistema, kuri išaiškina viešųjų pirkimų pažeidimus
mažiausiais mažiausiomis sąnaudomis.
Be minėtų viešųjų pirkimų kontrolės sistemos principų, kuriais vertinime remiamasi analizuojant viešųjų
pirkimų eigos ir sutarčių vykdymo kontrolės sistemos tinkamumą ir pakankamumą, institucijų procedūros
buvo vertinamos ir pagal kitus kriterijus, tokius kaip aiškumas, paprastumas, suprantamumas.
Aiškiomis, paprastomis ir suprantamomis procedūros laikomos tada, kai jose numatyta, kada, ką ir kaip
vertinti, kai nepaliekama vietos procedūras traktuoti skirtingai ar neteisingai. Šis viešųjų pirkimų kontrolės
32 OECD. OECD Principles of Integrity in Public Procurement. OECD Publishing: 2009.
http://www.oecd.org/document/25/0,3746,en_2649_34135_42768665_1_1_1_1,00.html.
33 European Commission. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Europe 2020 Flagship Initiative:
Innovation Union. SEC(2010) 1161. http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovation-unioncommunication_en.pdf#view=fit&pagemode=none.
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procedūrų aspektas per projektą buvo įvertintas interviu su įgyvendinančiųjų institucijų atstovais, taip pat
šių institucijų projektų vadovų apklausą. Per interviu ir per apklausą buvo įvertintas dar vienas labai
svarbus procedūrų tinkamumo ir pakankamumo aspektas – procedūrų taikymas praktiškai.
Analizuojant viešųjų pirkimų eigos ir sutarčių vykdymo sistemą, institucijų veiklos bus išskaidomos pagal
viešojo pirkimo fazes:
•

•
•

fazė „iki pirkimo“ apima veiklas, vykdomas prieš pirkimą: pirkimo planavimą ir pirkimo
dokumentų parengimą, įskaitant techninės specifikacijos rengimą, pirkimo biudžeto sudarymą,
pirkimo būdo parinkimą;
„pirkimo vykdymo“ fazė apima pirkimo įvykdymo veiklas: paskelbimą apie pirkimą, tiekėjų
atranką, sutarties pasirašymą;
fazė „po pirkimo“ apima veiklas po pirkimo: apmokėjimą, darbų / paslaugų įgyvendinimą ar prekių
suteikimą pagal pasirašytos sutarties nuostatas.

3.1.1

Viešųjų pirkimų kontrolės institucinė sąranga

Lietuvoje viešųjų pirkimų eigos ir sutarčių vykdymo kontrolę vykdo šios institucijos: LR viešųjų pirkimų
tarnyba, LR valstybės kontrolė ir ES paramą įgyvendinančiosios institucijos – Centrinė projektų valdymo
agentūra (toliau – CPVA), Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA), Europos socialinio fondo
agentūra (toliau – ESFA), Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA), Transporto investicijų
direkcija (toliau – TID), UAB „Verslo ir investicijų garantijos“ (toliau – INVEGA) ir Lietuvos mokslų taryba
(toliau – LMT). Pastarosios dvi institucijos kontroliuoja labai nedidelę viešųjų pirkimų dalį, todėl šio
vertinimo kontekste jos nenagrinėjamos.
Lietuvoje viešųjų pirkimų eigos ir sutarčių vykdymo kontrolę vykdančių institucijų funkcijos, atskaitomybės
ir kontrolės objektai yra palyginami lentelėje toliau. Informacija pateikiama remiantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp
institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo
strategiją ir veiksmų programas“, 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1083/2006,
nustatančiu bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir
Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) N. 1260/1999 bei kitų teisės aktų nuostatomis.
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18. lentelė. Viešųjų pirkimų eigos ir sutarčių kontrolės institucijų palyginimas
Funkcijos
„Pirkimo
Fazė „po pirkimo“
vykdymo“ fazė
• Konsultuoja pareiškėjus ir (arba) projektų vykdytojus
viešųjų pirkimų atlikimo klausimais.
• LR VPĮ nustatyta tvarka
kontroliuoja, kaip atliekant
viešuosius pirkimus laikomasi šio
įstatymo ir kitų jo įgyvendinamųjų
teisės aktų reikalavimų, vykdo šių
teisės aktų pažeidimų prevenciją.
• Atlieka valstybinius finansinis
auditus, kurių dalis – viešųjų
pirkimų tikrinimas. Viešųjų pirkimo
tikrinimas apima tiek pirkimo
vykdymo veiklas (pirkimo būdo
parinkimą, paskelbimą apie
pirkimą, tiekėjų atranką, sutarties
sudarymą), tiek veiklas po pirkimo
(sutarties įgyvendinimą).
• Atlieka valstybinius veiklos auditus,
per kuriuos nustatoma, ar
audituojamas objektas vadovaujasi
taupumo, efektyvumo ir
rezultatyvumo principais, taip pat
parodomos galimybės tobulinti
veiklą.
Fazė „iki pirkimo“

VPT

VK

Atskaitomybės

Savarankiška
valstybės įstaiga,
turinti savo
biudžetą.

Įgyvendinančiosios institucijos
(CPVA, LVPA, ESFA, APVA, TID)

Viešieji pirkimai.

Viešieji finansai ir
turtas, įskaitant ir
viešuosius
pirkimus.

Seimui
atskaitinga
aukščiausioji
valstybinio
audito
institucija.

• Tikrina, ar efektyviai veikia ES
paramos valdymo ir kontrolės
sistema.
• Tikrina patirtas ir EK deklaruotas
išlaidas.
• Teikia pareiškėjams ir projektų vykdytojams informaciją
apie projektų rengimų, paraiškų rengimo bei teikimo ir
projektų įgyvendinimo reikalavimus, įskaitant informaciją
apie viešųjų pirkimų vykdymą.
• Pirkimų plano
• Įsitikina ir patvirtina, kad pagal
suderinimas.
projekto finansavimo sutartį
numatyti darbai yra atlikti, prekės
• Išankstinis
įsigytos bei paslaugos suteiktos ir
dokumentų
kad projektų vykdytojų deklaruotos
vertinimas.
su projektų įgyvendinimu susijusios
išlaidos buvo patirtos ir nepažeidžia
EB ir LR teisės aktų nuostatų.
Patikros apima viešųjų pirkimų
vykdymo bei pirkimo sutarties
įgyvendinimo tikrinimą.

Kontrolės
objektas

CPVA –
atskaitinga LR
finansų
ministerijai,
LVPA – LR ūkio
ministerijai,
ESFA – LR
socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerijai bei
LR švietimo
ministerijai,
APVA – LR
aplinkos
ministerijai, TID
–LR susisiekimo
ministerijai.

Viešųjų pirkimų
eigos ir sutarčių
kontrolės sistema,
viešųjų pirkimų
eigą ir sutarčių
kontrolę
įgyvendinančių
institucijų veikla.
EK deklaruotų
išlaidų
tinkamumas, ES
paramos valdymo
ir kontrolės
sistema.

ES fondų lėšomis
finansuojami
projektai (taip pat
projektų viešieji
pirkimai).

Šaltinis: sudaryta autorių.
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Viešųjų pirkimų kontrolės sistemą sudaro keletas lygmenų, kurie atlieka viešųjų pirkimų kontrolę
skirtingomis apimtimis. Pagrindinė VPT funkcija yra prižiūrėti, kaip laikomasi viešųjų pirkimų įstatymų
nuostatų reikalavimų, įgyvendinant viešuosius pirkimus, ir ji yra vienintelė institucija, turinti įgalinimų
viešųjų pirkimų srityje. Įgyvendinančiųjų institucijų kompetencija ir įgalinimai susiję tik su ES paramos
lėšų administravimu, o taikomas poveikis susijęs tik su projekto išlaidų pripažinimu tinkamomis
finansuoti, finansavimo skyrimu bei finansinių korekcijų skirtam finansavimui taikymu, tačiau
realizuodamos šią funkciją įgyvendinančiosios institucijos turi įsitikinti, kad rangos, paslaugų teikimo ar
prekių tiekimo sutartys sudarytos neprieštaraujant VPĮ nuostatoms. LR valstybės kontrolė atlieka audito
institucijos funkciją ir vykdo Europos Komisijai deklaruotų išlaidų auditą bei ES paramos valdymo ir
kontrolės sistemos auditą, taip pat vykdo finansinius bei veiklos auditus.
Atsižvelgiant į nurodytą institucijų, dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose ir ES paramos
administravimo procedūrose, kompetencijas ir funkcijas manytina, kad teoriškai jos yra suderintos, nes jų
atliekami veiksmai nukreipti į kokybiškai skirtingus objektus. Vis dėlto pažymėtina, jog tai nereiškia, kad
minėtų institucijų atliekami veiksmai nepersidengia, o jų vykdomos funkcijos įgyvendinamos efektyviai.
Analizuojant viešųjų pirkimų kontrolės sistemoje dalyvaujančių institucijų funkcijas ir kontrolės objektus,
galimi dubliavimai. Galima situacija, kad vienas viešasis pirkimas bus patikrintas trimis lygmenimis –
įgyvendinančiosios institucijos darbuotojų, VPT darbuotojų ir VK auditorių. Keli kontrolės lygmenys
sistemoje nėra blogai, nes taip geriau užtikrinama, kad bus pasiektas kontrolės sistemos tikslas –
išsiaiškinama daugiau viešųjų pirkimų pažeidimų ir užkertamas kelias jiems pasireikšti ateityje. Vis tik
labai svarbu, kad keli kontrolės lygmenys vienas kitą papildytų, t. y. vienos institucijos išvados papildytų
kitos institucijos išvadas ir viena kitai neprieštarautų. Organizuotoje tikslinės grupės diskusijoje PO
atstovai teigė, kad pastebima skirtingų viešųjų pirkimų aiškinimo praktikų – institucijos pateikia skirtingas
nuomones dėl viešųjų pirkimų teisėtumo ar kitų viešųjų pirkimo vykdymų aspektų. Vis dėlto PO atstovai
teigė, kad tos pačios institucijos skirtingi darbuotojai dažnai pateikia skirtingas VPĮ taip pat tos pačios
institucijos darbuotojai pateikia skirtingas interpretacijas bei atitinkamai skirtingas išvadas ar
rekomendacijas. Susiklosčius tokiai situacijai, viešųjų pirkimų eigos ir sutarčių kontrolės sistema tampa
neefektyvi, nes asmuo, vykdantis viešąjį pirkimą ar dalyvaujantis pirkime kaip tiekėjas, nebegali pasikliauti
vieno asmens konsultacija ar išvada. Per daugkartines konsultacijas gaištamas viešųjų pirkimų kontrolės
sistemoje dalyvaujančių institucijų darbuotojų laikas. Tokia situacija galimai yra susidariusi dėl skirtingų
patikrų detalumų bei kontroliuojančiųjų institucijų funkcijų. Tai ilgina viešųjų pirkimų kontrolės procedūrų
trukmę ir neigiamai veikia ES paramos lėšų panaudojimo spartą.
Iliustracijai, 2011 m. VPT atliko 324 viešųjų pirkimų vertinimus, kurių vertė 2860,3 mln. Lt (apie 22 proc.
bendros 2011 m. viešųjų pirkimų vertės). LR valstybės kontrolė , vykdydama 2010 m. Europos Komisijai
deklaruotų išlaidų auditą atrinko 94 mokėjimo prašymus(iš 87 projektų), kurių vertė lygi 501, 5 mln. Lt.
Įgyvendinančiosios institucijos, turi patikrinti visų ES finansuojamų projektų viešųjų pirkimų (išskyrus
mažos vertės, kuriems taikoma atrankinė patikra) dokumentaciją. Iliustracijai, bendras PO vykdomų
projektų skaičius 2007-2013 m. sudarė daugiau nei 3400 (vienas projektas gali apimti keletą pirkimų).
Taigi, viešųjų pirkimų kontrolės apimtys kiekviename lygyje yra skirtingos.
Viešųjų pirkimų kontrolės sistemos efektyvumo didinimo rezervus galima identifikuoti ir atlikus užsienio
praktikos analizę. Nors Lietuva įvykdo vos 1 proc.34 ES viešųjų pirkimų, jos kontrolės sistemoje dirba
sąlyginai labai daug darbuotojų – vien VPT – apie 70. EBPO leidinyje „Integracija viešuosiuose pirkimuose:
geroji praktika nuo A iki Z“35 pateikiami 2006 metų duomenys apie viešųjų pirkimų kontrolę ir monitoringą
vykdančių institucijų darbuotojų skaičių ES šalyse. Remiantis šiais duomenimis, Prancūzijos Viešųjų
pirkimų departamente (pranc. Directorate for Legal Affairs) dirbo apie 40 darbuotojų, nors Prancūzija
įvykdo daugiausia – apie 27 proc. – visų ES pirkimų. Nedidelis darbuotojų skaičius viešųjų pirkimų
kontrolės ir monitoringo institucijose pastebimas ir daugelyje kitų Vakarų Europos šalių: Austrijoje,
Suomijoje – 4 darbuotojai, Vokietijoje – 10 darbuotojų, Airijoje – 12 darbuotojų, Liuksemburge – 1
darbuotojas ir t. t.

34 Ivar Strand, Paula Ramada, Erik Canton. Public procurement in Europe: Cost and Effectiveness. PwC study for the
European Commission, 2011.
35 OECD. Integrity in Public Procurement: Good Practice from A to Z. OECD Publishing: 2007,
http://www.oecd.org/document/60/0,3343,en_2649_34135_38561148_1_1_1_1,00.html.
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22. paveikslas. ES šalių viešųjų pirkimų dalies palyginimas su kontrolės institucijose dirbančių
darbuotojų skaičiumi

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis EBPO leidinio „Integracija viešuosiuose pirkimuose: geroji praktika nuo A iki Z“ ir PwC tyrimo
„Viešieji pirkimai Europoje: sąnaudos ir efektyvumas“ duomenimis.

Griežtą Lietuvos viešųjų pirkimų kontrolės sistemą būtų galima pateisinti didesniu, nei Vakarų Europos
valstybių korupcijos lygiu. Pagal 2006 m. Eurobarometro apklausą Nr. 24536 61 proc. apklaustų lietuvių
teigė, kad viešųjų pirkimų teikėjų atrinkimas yra linkęs būti korumpuotas. Vis tik pagal minėtos apklausos
duomenis Vakarų Europos valstybėse korupcijos lygis viešųjų pirkimų srityje labai panašus – 63 proc.
vokiečių, 58 proc. prancūzų teigė, kad jų valstybėse viešųjų pirkimų procesai taip pat yra linkę būti
korumpuoti.

Analizei naudojant Transperancy International pateikiamus korupcijos suvokimo
indekso duomenis (angl. corruption perception index) gaunama vidutinio stiprumo
koreliacija (empirinės koreliacijos koeficientas – 0,6) tarp indekso duomenų ir
viešųjų pirkimų skaičiaus, tenkančio vienam kontroliuojančiosios institucijos
darbuotojui. Tokia analizė patvirtina hipotezę, kad griežtesnę viešųjų pirkimų
kontrolę lemia aukštesnis korupcijos lygis šalyje.

Itin aukštą korupcijos lygį Lietuvoje viešųjų pirkimų srityje rodo ir susiję tyrimai. 2008 m. STT inicijavo
Viešųjų pirkimų skaidrumo tyrimą37, per kurį buvo apklausta apie 500 Lietuvos įmonių vadovų, kurie per
pastaruosius 5 metus buvo dalyvavę viešuosiuose pirkimuose. Per tyrimą beveik pusė respondentų (48
proc.) nurodė, kad jų įmonė nedalyvavo viešajame konkurse dėl to, kad laimėtojas buvo žinomas iš anksto.
Be to, paprašius respondentų pasakyti, su kuriomis problemomis dažniausiai susiduria jų įmonė,
dalyvaudama viešuosiuose pirkimuose, 12 proc. respondentų kaip opias problemas nurodė korupciją
viešuosiuose pirkimuose, 10 proc. – neskaidrumą, nesąžiningumą. Kita vertus, tyrimo rezultatai parodė,
kad net 38 proc. respondentų mano, jog ES finansuojami viešieji pirkimai yra skaidresni. Tokia tendencija
gali būti matoma, dėl to, kad ES finansuojami pirkimai yra griežčiau kontroliuojami. Interviu ir apklausų
duomenimis, pagrindinė problema siekiant tinkamai ir efektyviai vykdyti ES lėšomis finansuojamų
projektų viešuosius pirkimus yra mažesniųjų PO gebėjimų ir patirties stoka. Visgi pažymima, kad yra sunku
atskirti, ar viešųjų pirkimų pažeidimai ir neatitikimai yra nulemti patirties trūkumo, ar tai yra
piktnaudžiavimo pasekmė. Vis tik, atstovų vertinimu, itin detalus viešųjų pirkimų tikrinimas, kai kartais
net neatsižvelgiama į neatitikimo įtaką lėšų finansavimo tinkamumui, neišsprendžia korupcijos ar
neskaidrumo problemų.
36

Khi V. Thai. International Handbook of Public Procurement. CRC Press, Taylor & Francis Group, LLC: 2009.
UAB „RAIT“ LR specialiųjų tyrimų tanybos užsakymu atliktas „Viešųjų pirkimų skaidrumo tyrimas“ : 2008 <
http://www.stt.lt/lt/menu/sociologiniai-tyrimai/>.
37
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Viešųjų pirkimų kontrolės sistemos kitose ES šalyse
Išanalizavus viešųjų pirkimų kontrolės sistemas kitose ES šalyse, galima būtų išskirti tokio tipo institucijas: viešųjų pirkimų politiką
formuojančios institucijos, konsultacijas atliekančios institucijos, audito institucijos ir ginčus nagrinėjančios institucijos bei
centrinės perkančiosios organizacijos.
Lenkija
Lenkijoje viešųjų pirkimų sistemos koordinavimo ir politikos formavimo vaidmenį atlieka specialusis viešųjų pirkimų
centrinės administracijos organas – Viešųjų pirkimų tarnyba (lenk. Urząd Zamówień Publicznych). Šiuo metu Lenkijos viešųjų
pirkimų tarnyboje dirba maždaug 120 žmonių, kurie išskirstyti į kelis departamentus. Pagrindinės institucijos funkcijos yra šios:
•
•
•
•
•
•

skelbti viešųjų pirkimų biuletenį;
rengti teisės aktų projektus, susijusius su viešaisiais pirkimais;
užtikrinti viešųjų pirkimų sistemos apsaugos priemonių funkcionalumą;
priimti sprendimus, susijusius su viešųjų pirkimų teisės problemomis;
rengti, organizuoti viešųjų pirkimų mokymų programas ir renginius;
organizuoti viešųjų pirkimų apeliacinį procesą38.

Lenkijos viešųjų pirkimų sistema yra decentralizuota, tad nėra centralizuotų pirkimų institucijos. Kiekvienas subjektas
savarankiškai privalo vadovautis viešųjų pirkimų įstatymais ir yra atsakingas už savo sutarčių sudarymą. Viešųjų pirkimų
tarnyba pati sutarčių nesudarinėja (išskyrus sutartis, sudaromas savais tikslais), taip pat nedalyvauja sutarčių sudarymo
procedūrose.
Viešųjų pirkimų kontrolės ir audito funkciją Lenkijoje, kaip ir Lietuvoje, atlieka kelios institucijos – Valstybės kontrolės rūmai,
Regioniniai kliringo rūmai. Vis tik pagrindinis vaidmuo viešųjų pirkimų kontrolės procese tenka Viešųjų pirkimų tarnybai, kuri
vienintelė iš kontrolės ir audito institucijų turi įsisteigusi specialius viešųjų pirkimų tikrinimo departamentus. Vienas šių
departamentų yra atsakingas tik už ES lėšomis finansuojamus viešuosius pirkimus. Tiek kontrolės, tiek audito institucijų tikslas –
užtikrinti, kad viešojo pirkimo laimėtojas būtų atrinktas vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.
Lenkijos viešųjų pirkimų sistemoje veikia tokios interesų gynimo priemonės ikiteisminiame procese:
•
•
•

protestai;
apeliacijos;
skundai.

Apeliacijas nagrinėja arbitražo ekspertų grupė. Arbitražo ekspertų grupę sudaro 3 arbitrai, kuriuos paskiria Lenkijos viešųjų
pirkimų tarnybos prezidentas. Arbitrai parenkami iš asmenų, įtrauktų į oficialų sąrašą, kurį sudarinėja Viešųjų pirkimų tarnybos
prezidentas. Arbitrų grupės pirmininkas privalo turėti teisinį išsilavinimą. Arbitrai į sąrašą įtraukiami šešerių metų laikotarpiui.
Skundus nagrinėja PO apygardos teismas.
Arbitrų grupė nagrinėja sprendimų priėmimo metu rangovų pateiktus skundus. Ji gali atmesti prašymą, patvirtinti skundą
siekiant, kad PO atliktų ar pakartotų aptariamą veiksmą, bei anuliuoti PO nutarimą. Apygardos teismas nagrinėja skundus dėl
arbitrų grupės nuosprendžių. Nagrinėdami skundus teismai taiko atitinkamus Civilinio kodekso nuostatus. Teismas gali atmesti
skundą, nutraukti procedūrą, apie kurią kalbama, pateisinti skundą pakeičiant arbitrų grupės nuosprendį nauju nuosprendžiu.
Viešųjų pirkimų tarnyba apeliacinio skundo nagrinėjime dalyvauja tik netiesiogiai. Ji atlieka tik administracines funkcijas,
susijusias su apeliacijų procedūrų kodeksu, priima skundus ir organizuoja arbitrų grupės posėdžius.
Estija
Estijoje Viešųjų pirkimų tarnybos veikla buvo nutraukta. Nuo 2010 m. liepos 1 d. buvusios Viešųjų pirkimų vykdytą viešųjų pirkimų
politikos formavimo vaidmenį perėmė Estijos finansų ministerija.
Estijos finansų ministerija (est. Rahandusministeerium) viešųjų pirkimų srityje yra atsakinga už viešųjų pirkimų politiką,
nacionalinių teisės aktų projektų kūrimą, viešųjų pirkimų priežiūrą ir konsultacijas. Estijos finansų ministerija taip pat atstovauja
Estijai Europos Komisijos Viešųjų sutarčių patariamajame komitete (angl. The Advisory Committee of Public Contracts of the
European Commission), taip pat įvairiose darbo grupėse, kuriose nagrinėjami su viešaisiais pirkimais susiję klausimai. Šiuo tikslu
Estijos finansų ministerija bendradarbiauja su kitomis ministerijomis, valstybės institucijomis, PO, tiekėjų atstovų asociacijomis.
Estijos finansų ministerija taip pat yra atsakinga už elektroninių viešųjų pirkimų informacinę sistemą, kuri šiuo metu yra
tobulinama įdiegiant papildomus funkcionalumus, tokius kaip viešojo pirkimo elektroninis pateikimas, el. aukciono bei dinaminio
pirkimo organizavimas39.
Be Finansų ministerijos, viešųjų pirkimų kontrolę ir auditą Estijoje dar vykdo Valstybės kontrolė bei valstybinių institucijų
vidaus auditoriai. Iškilus konkurencijos ribojimo rizikoms, į viešųjų pirkimų kontrolės procesą gali įsitraukti ir Estijos konkurencijos
taryba. Estijoje, kaip ir Lenkijoje, viešųjų pirkimų sistema yra decentralizuota, tad centralizuotų pirkimų institucijos nėra.
Kiekvienas subjektas savarankiškai privalo vadovautis viešųjų pirkimų įstatymais ir yra atsakingas už savo sutarčių sudarymą40.

38

Lenkijos viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje pateikiama informacija:
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;356.
39 Estijos finansų ministerijos interneto svetainėje pateikiama informacija: http://www.fin.ee/index.php?id=79361.
40 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale. Public Procurement in Europe.
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Pagal Estijos Viešųjų pirkimų aktą yra įsteigtas atskiras ir nepriklausomas Viešųjų pirkimų apeliacijų komitetas (est.
Vaidlustuskomisjon), atsakingas už apeliacijų nagrinėjimą viešųjų pirkimų srityje. Komiteto nariai yra visiškai nepriklausomi
ir priimdami sprendimus vadovaujasi tiktai tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais. Komiteto nariai paskiriami ir atleidžiami
Estijos Vyriausybės finansų ministerijos siūlymu. Apeliacijų komiteto vadovą, kuris yra atsakingas už komiteto atstovavimą ir
vadovavimą jam, iš komiteto narių renka taip pat Estijos Vyriausybės finansų ministerijos siūlymu. Komiteto nariai renkami
penkerių metų laikotarpiui.
Airija
Airijoje už viešųjų pirkimų politikos formavimą yra atsakingas Airijos finansų ministerijos Finansų departamento
Nacionalinės viešųjų pirkimų politikos skyrius (angl. The National Public Procurement Policy Unit). Vis tik skyriaus funkcijos apima
ne tik viešųjų pirkimų politikos formavimą, bet ir gerosios praktikos sklaidą, kurią nustato Viešojo sektoriaus sutarčių komitetas
(angl. Government Contracts Committee). Viešojo sektoriaus sutarčių komitetą sudaro specialistai iš daugiausia pirkimų
įvykdančių viešojo sektoriaus institucijų ir agentūrų. Komitetas sudaromas taip, kad būtų atstovaujama įvairių sektorių subjektams
ir skirtingų pirkimų objektams. Nors Viešojo sektoriaus sutarčių komitetas neturi įstatyminio statuso, PO yra atsakingos
Parlamentui per Viešųjų atsiskaitymų komitetą (angl. Public Accounts Committee) už gerosios praktikos įgyvendinimą, todėl
pasiūlyta geroji praktika, rekomendacijos yra visuomet labai atidžiai išnagrinėjamos.

Analizuojant Airijos viešųjų pirkimų institucinę sąrangą, dar labai svarbu paminėti Nacionalinių pirkimų tarnybą, kurios
pagrindinė misija – paskatinti viešojo sektoriaus teikiamų paslaugų kokybę, gerinant kokybiškų prekių, paslaugų ir darbų
prieinamumą viešajam sektoriui taip, kad būtų nenusižengta viešųjų pirkimų įstatymui. Nacionalinės pirkimų tarnybos
pagrindinės funkcijos yra šios:

•
•

organizuoti tokių pat prekių, paslaugų, darbų viešuosius pirkimus (agreguoti skirtingų institucijų vykdomus tokių pat
objektų pirkimus, vykdant centralizuotą pirkimą);
suburti viešųjų pirkimų paslaugas teikiančių specialistų tinklą;
plėtoti tikslinius ir akredituotus mokymus;

•

integruoti viešųjų pirkimų politikos nuostatas į pirkimų praktiką41.

•

Aukščiausiasis Teismas Airijoje yra ta institucija, kuri turi galios pakeisti per viešuosius pirkimus padarytus sprendimus.
Aukščiausiasis Teismas gali anuliuoti viešojo pirkimo laimėtojo paskelbimą ir sutarties sudarymą, taip pat gali reikalauti atlyginti
padarytą žalą ar patirtus nuostolius. Vis tik viešųjų pirkimų kontrolę ir auditą Airijoje įgyvendina ir kitos institucijos – PO
valdyba ir vidaus auditoriai, Valstybės kontrolės auditoriai bei nacionaliniai teismai.
Jungtinė Karalystė
Jungtinėje Karalystėje viešųjų pirkimų politikos formavimo ir viešųjų pirkimų konsultacijų funkcijas atlieka Viešojo
sektoriaus komercijos biuras (angl. Office of Government Commerce), kuris yra Vyriausybės kanceliarijos efektyvumo ir reformų
grupės dalis. Pagrindinė jo funkcija yra padėti PO vykdyti viešuosius pirkimus ir įsigijimus konsultuojant tiek politiniais, tiek
teisiniais klausimais bei padedant per svarbiausių pirkimų derybas. Institucijos tikslas – taupyti mokesčių mokėtojų lėšas, padedant
efektyviau vykdyti viešuosius pirkimus. Be to, JK Viešojo sektoriaus komercijos biuras skatina socialiai atsakingus pirkimus, taip
pat skatina PO palaikyti kuo geresnius ryšius su tiekėjais, išnaudoti mažesnių tiekėjų ir el. pirkimų teikiamas galimybes.
Vyriausybės komercijos biuras atstovauja Jungtinei Karalystei ES, todėl taip pat yra atsakingas už pagalbą PO, taikant ES viešųjų
pirkimų taisykles.
JK viešųjų pirkimų sistemos kontrolėje svarbų vaidmenį vaidina ir tiekėjai, kurie, įtarę viešųjų pirkimų pažeidimus, kreipiasi į
teismą. Viešojo sektoriaus komercijos biuras nagrinėja ES finansuojamų viešųjų pirkimų pažeidimus, nurodytus Europos Komisijos
auditų. Dar viena svarbi viešųjų pirkimų sistemos kontrolės dalis yra Viešojo sektoriaus komercijos biuro įsteigta Tiekėjų
atsiliepimų paslauga (angl. Supplier Feedback Service). Pagrindinės jos funkcijos yra šios:
•
•
•
•

sudaryti tiekėjams galimybę pareikšti susirūpinimą dėl vykdomos viešųjų pirkimų praktikos, tiesiogiai kreipiantis į
instituciją, ypač tokiais atvejais, kai nepavyksta pasiekti susitarimo su PO;
teikti pagrįstą atsaką tiekėjams dėl pareikto susirūpinimo vienokia ar kitokia viešųjų pirkimų praktika;
padėti Viešojo sektoriaus komercijos biurui identifikuoti netinkamą viešųjų pirkimų vykdymo praktiką, kad ji būtų
ištaisyta, bendradarbiaujant su PO;
imtis prevencinių veiksmų, kad netinkama viešųjų pirkimų praktika nepasikartotų kitų PO pirkimuose.

JK Vyriausybės pirkimų tarnybos, kuri yra viena iš daugiau kaip 40 centralizuotus viešuosius pirkimus vykdančių
organizacijų, tikslas yra toks pat, kaip ir Vyriausybės komercijos biuro – taupyti mokesčių mokėtojų lėšas, padedant efektyviau
vykdyti viešuosius pirkimus. Pagrindiniai institucijos veiklos principai yra tokių pat prekių, paslaugų ar darbų viešųjų pirkimų
centralizavimas, standartizavimas ir agregavimas. JK Vyriausybės pirkimų tarnyba yra didžiausia JK PO, kuri vienintelė turi teisę
vykdyti pirkimus visam JK viešajam sektoriui. Per 2010–2011 metus JK Vyriausybės pirkimų tarnyba bendradarbiavo su daugiau
kaip 14 500 PO ir įvykdė pirkimų už maždaug 7,6 mlrd. svarų sterlingų. Tarp Vyriausybės pirkimų tarnybos organizacinių
prioritetų reikėtų paminėti finansinį efektyvumą, el. sprendimų išnaudojimą bei aukštos kvalifikacijos personalo plėtrą ir išlaikymą.
Įdomu, kad JK Vyriausybės pirkimų tarnybos veikla yra finansuojama tiekėjų mokama rinkliava.

41 Strategy statement of National Procurement Service, 2010–2012:
http://www.procurement.ie/sites/default/files/Strategy-Statement-2010-12.pdf.
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3.1.2

Įgyvendinančiųjų institucijų procedūrų vertinimas

Vertinant įgyvendinančiųjų institucijų viešųjų pirkimų kontrolės procedūras, svarbu išskirti elementus,
sudarančius viešųjų pirkimų tikrinimo sistemą. Mūsų nuomone, reikia išskirti keturis elementus:
•

atrankos principai, nusakantys, kuriuos viešuosius pirkimus reikia tikrinti;

•

viešojo pirkimo tikrinimo proceso žingsniai, nusakantys, kokiuose pirkimo etapuose reikia tikrinti;

•

patikros klausimai, nusakantys, ką reikia tikrinti skirtinguose proceso etapuose;

•

dokumentai, parodantys, kuo remiantis reikia tikrinti.

23. paveikslas Viešųjų pirkimų tikrinimo elementų sistema (schemoje parodyti tik pavyzdiniai patikrų
klausimai, dokumentai)

Šaltinis: sudaryta autorių.

Vertinant įgyvendinančiųjų institucijų procedūras buvo analizuojami visi keturi minėtieji elementai – tiek
viešųjų pirkimų atrankos kriterijai, tiek proceso žingsniai, tiek patikros klausimai, tiek tikrinami
dokumentai. Procedūros buvo vertinamos atliekant įgyvendinančiųjų institucijų apklausą, interviu, taip pat
analizuojant susijusius dokumentus – tvarkas, procedūras, metodikas.
Analizė parodė, kad, nors visos įgyvendinančiosios institucijos atlieka tą pačią viešųjų pirkimų tikrinimo
užduotį, jų patikrų atrankos principai, proceso žingsniai, patikrų klausimai, tikrinami dokumentai labai
skiriasi. Įgyvendinančiųjų institucijų atstovų teigimu, tokia praktika susiformavo todėl, kad nebuvo
bendradarbiavimo tarp skirtingų institucijų kuriant procedūras, daugiausia remtasi BPD laikotarpio
patirtimi. Be to, per tikslinės grupės diskusiją ir interviu buvo keliama problema, kad skiriasi viešųjų
pirkimų reikalavimų traktavimas tarp pačių įgyvendinančiųjų institucijų bei tarp įgyvendinančiųjų
institucijų, VPT, Valstybės kontrolės. Tokia situacija gali būti susidariusi dėl skirtingų patikrų detalumo,
taip pat per menko bendradarbiavimo ir veiksmų derinimo, tobulinant patikros procedūras su kitomis
viešuosius pirkimus kontroliuojančiomis institucijomis.
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Mūsų vertinimu, viešųjų pirkimų tikrinimo procedūra neturėtų būti visiškai vienoda, nes agentūros yra
atsakingos už labai skirtingo pobūdžio projektus, tad skiriasi projektų pirkimų vertės, objektų techninės
specifikacijos. Vis tik bendradarbiavimo tarp institucijų, įskaitant ir vadovaujančiąją instituciją, VPT, VK,
reikėtų daugiau, nes taip greičiau būtų išmokstamos gerosios ir blogosios praktikos pamokos, o viešųjų
pirkimų procedūrų tobulinimo procesas taptų efektyvesnis. Be to, suvienodinus viešųjų pirkimų tikrinimo
praktiką, turėtų sumažėti prieštaravimų tarp skirtingų institucijų, teikiant išvadas dėl tų pačių pirkimų.

Atrankos principai
Atrankos principų naudojimą viešųjų pirkimų patikrose reglamentuoja PAFT 186 p., kuriame teigiama, kad
„įgyvendinančioji institucija, atlikdama mažos vertės pirkimų (kai projekto vykdytoja yra PO) paskesnę
patikrą, gali vadovautis įgyvendinančiosios institucijos parengta ir su vadovaujančiąja institucija suderinta
atrankine pirkimų patikros metodika.“ Tokia PAFT nuostata lemia, kad įgyvendinančiosios institucijos
atrankos principus taiko tik paskesnėse mažos vertės pirkimų patikrose. Mūsų vertinimu, toks apribojimas
nėra efektyvus, nes pagrįstas tik vienu kriterijumi – pirkimo kaina. Jei pirkimo vertė nedaug viršija mažo
vertės pirkimo ribą, tačiau jį vykdo patyrusi PO, kurios pirkimuose anksčiau niekada nebuvo nustatyta
pažeidimų, tuomet pirkimo rizikingumo laipsnis gali būti mažesnis, nei tokio pirkimo, kurio vertė kiek
mažesnė, tačiau jį vykdanti PO – visiškai nepatyrusi. Mūsų vertinimu, reikėtų atsisakyti PAFT nuostatos,
ribojančios atrankinių patikrų taikymą pirkimams, viršijantiems mažos vertės ribą, nes atrankos principai
turėtų remtis ne tik pirkimo verte, bet įvairių veiksnių visuma, įskaitant PO patirtį, pirkimo sudėtingumą ir
pan.
Išanalizavus įgyvendinančiųjų institucijų viešųjų pirkimų atrankines metodikas, taikomas mažos vertės
pirkimams, paaiškėjo, kad jos skiriasi. CPVA, atsirinkdama pirkimus tikrinti, vertina jų rizikingumą
atsižvelgdama į tokius veiksnius kaip pirkimo vertė, sudėtingumas, PO patirtis, kompetencijos, ankstesnių
patikrų rezultatai (ar anksčiau tos pačios PO pirkimuose buvo nustatyta pažeidimų), perkamo objekto vertė
santykinai didelė, palyginti su projekto biudžetu, ir kt. LVPA savo pirkimų priežiūros tvarkos apraše
pirmiausia yra nustačiusi, kad kai kurių pirkimų priežiūra nėra vykdoma, pavyzdžiui, kai vertė mažesnė
arba lygi 10 tūkst. Lt, kai dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus
tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, suteikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos
alternatyvos, ir t. t. Kitiems pirkimams LVPA , kaip ir CPVA, taiko rizikos vertinimo principus, tačiau rizika
vertinama tik pagal tris veiksnius – atsižvelgiama į pirkimo vertę, objektą ir bendradarbiavimo su PO
patirtį. Mūsų vertinimu, atrankinių patikrų principai tarp skirtingų įgyvendinančiųjų institucijų galėtų būti
labiau suvienodinti.

Proceso žingsniai
Įgyvendinančiųjų institucijų darbuotojų, kurie vykdo projektų viešųjų pirkimų kontrolę, apklausa internetu
parodė, kad daugumai darbuotojų procedūros yra paprastos ir aiškios. Su šiuo teiginiu sutiko arba
visiškai sutiko 72 proc. apklaustųjų. Dar didesnė (80 proc.) apklaustųjų dalis sutiko arba visiškai sutiko su
teiginiu, kad agentūros procedūros ir pritaikomos praktiškai. Vis tik labai svarbu pažymėti, kad net pusė
apklaustųjų nesutiko arba visiškai nesutiko su teiginiu, kad procedūros užtikrina efektyvią viešųjų pirkimų
priežiūrą darbuotojų laiko sąnaudų aspektu, ir tai poreikį procedūras tobulinti. Per apklausą agentūrų
darbuotojai procedūras siūlė tobulinti perskirstant funkcijas, t. y. viešųjų pirkimų funkcijas perduoti
viešųjų pirkimų specialistams, o projektų vadovams palikti tik projektų valdymo funkcijas. Tarp pasiūlymų
procedūroms tobulinti taip pat dažnai buvo minimas per didelis dėmesys smulkmenoms, kertinių tikrinimo
taškų neapsibrėžimas, per dideli tikrinimo mastai, neatitinkantys išlaidų ir naudos principų. Kiti
darbuotojai priešingai – teigė, kad procedūros turėtų užtikrinti didesnę viešųjų pirkimų kontrolę, kad jos
neapima visų aspektų, nors iš tikrintojo reikalaujama, kad visi aspektai būtų išnagrinėti.
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24. paveikslas. Įgyvendinančiųjų institucijų procedūrų praktinio taikymo vertinimas

Šaltinis: įgyvendinančiųjų institucijų darbuotojų, kurie vykdo projektų viešųjų pirkimų kontrolę, apklausa internetu, 2012 m. kovas.

Per apklausą kai kurie įgyvendinančiųjų institucijų darbuotojai, vykdantys projektų viešųjų pirkimų
kontrolę, akcentavo procedūrų skirtumus skirtingose institucijose ir poreikį jas vienodinti, kad kiltų mažiau
nesusipratimų ir nesutarimų, įgyvendinant viešuosius pirkimus. Išanalizavus įgyvendinančiųjų institucijų
viešųjų pirkimų procedūras pažymėtina, kad skiriasi ne tik jų aprašymo detalumas, bet ir pats procesas.
25 paveiksle pateikiama viešųjų pirkimų tikrinimo procedūros schema, į kurią įtraukti visi pagrindiniai
proceso žingsniai iš skirtingų įgyvendinančiųjų institucijų procedūrų vadovų. Tolesnėje lentelėje yra
detaliau aprašomi proceso žingsniai nurodant, kurios įgyvendinančiosios institucijos (ar projekto
vykdytojas) žingsnį atlieka. Lentelėje taip pat pateikiamas įgyvendinančiųjų institucijų atliekamų viešųjų
pirkimų kontrolės procedūrų žingsnių palyginimas.
Pagrindiniai viešųjų pirkimų tikrinimo proceso nesutapimai atsiranda vertinant pirkimų riziką, atliekant
pataisytų dokumentų peržiūrą, taip pat vykdant viešojo pirkimo komisijos posėdžio stebėseną ir derinant
pirkimo–pardavimo sutarties su konkurso laimėtoju projektą. Toliau pateikiamas šių viešųjų pirkimo
tikrinimo proceso žingsnių vertinimas.
Pirkimų rizikos vertinimas. Pirkimų rizikos įvertinimas atliekamas tam, kad ex ante bei ex post per
pirkimų kontrolę būtų tikrinami tie pirkimai, kurie yra rizikingiausi, arba tam, kad būtų tikrinami tie
pirkimų aspektai, kur yra didžiausia pažeidimų tikimybė ir didžiausias pirkimų pažeidimo mastas. Pirkimų
rizikos įvertinimą ir atitinkamų pirkimų priežiūros priemonių nustatymą atlieka ne visos
įgyvendinančiosios institucijos. Pirkimų rizikos vertinimą atlieka APVA, CPVA, LVPA, ESFA. Autorių
vertinimu, šis proceso žingsnis turėtų būti atliekamas ir kitose įgyvendinančiosiose institucijose.
Išanalizuotoje mokslinėje literatūroje, tarptautinių organizacijų studijose nurodoma, kad tinkama viešųjų
pirkimų kontrolė turėtų būti proporcinga rizikoms. Tikrinant viską, tikimybė identifikuoti pažeidimus yra
didesnė, tačiau taip gerokai padidėja įgyvendinančiosios institucijos žmogiškųjų išteklių sąnaudos, procesas
tampa neefektyvus. Taikant nevienodą viešųjų pirkimų tikrinimo praktiką, pradeda skirtis rizikos
tolerancijos lygis ir atsiranda tikimybė, kad vienos įgyvendinančiosios institucijos projektas ir kartu viešasis
pirkimas yra kontroliuojamas griežčiau nei kitos įgyvendinančiosios institucijos projektas ir viešasis
pirkimas, ir tai gali lemti projektų vykdytojų bei tiekėjų diskriminaciją. Išsamesnė šio klausimo analizė
pateikiama viešųjų pirkimų rizikos vertinimo skyrelyje.
Pataisytų dokumentų peržiūra. Pataisytų dokumentų peržiūra kai kuriose įgyvendinančiosiose
institucijose vykdoma tuomet, kai atlikus ex ante pirkimo dokumentų patikrinimą nustatoma neatitikimų.
Projekto vykdytojas, gavęs rekomendacijas, vėl teikia pirkimo dokumentus įgyvendinančiajai institucijai, o
ši juos dar kartą peržiūri. Proceso žingsnį šiuo metu atlieka TID bei kai kuriais atvejais ESFA. APVA bei
CPVA, nors ir vykdo ex ante kontrolę, šio proceso žingsnio neatlieka, nes, jų vertinimu, tai yra perteklinė
kontrolė: įgyvendinančiosios institucijos gali teikti tik rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus, o už pirkimą
atsako pati PO.
Viešojo pirkimo komisijos darbo stebėjimas. Viešojo pirkimo komisijos darbo stebėjimą pagal
poreikį atlieka tik viena iš visų įgyvendinančiųjų institucijų – TID. Nors stebint viešųjų pirkimų komisijos
darbą galimai identifikuojami keli pažeidimai, reikia atsižvelgti į tai, kad proceso žingsnis reikalauja didelių
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įgyvendinančiosios institucijos laiko sąnaudų, nes reikia nuvykti pas projekto vykdytoją, kuris galimai yra
ne Vilniaus mieste. Todėl keliamas klausimas dėl šio proceso žingsnio efektyvumo išlaidų ir naudos
aspektu.
Pirkimo–pardavimo sutarties derinimas. Pirkimo–pardavimo sutarties su konkurso laimėtoju
projekto suderinimo žingsnį atlieka TID, šis žingsnis numatytas ir APVA procedūrose.
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25. paveikslas. Apibendrinta viešųjų pirkimų tikrinimo proceso schema įgyvendinančiosiose institucijose

13. VP
dokumentacijos
ištaisymas

9. VP
dokumentacijos
parengimas

6. VP plano
pakeitimas

15. VP
paskelbimas

21. Papildomų
dokumentų
pateikimas

1. VP plano
rengimas ir
pateikimas

7. VP plano
pakartotinis
įvertinimas

2. VP plano
įvertinimas

8. VP
rizikos
pakartotinis
įvertinimas

3. Pirkimų
rizikos
įvertinimas

Tinkamas
VP planas

Raštas

11.
Informacinio
rašto
parengimas
apie neatitikimų
nebuvimą

Netinkamas
VP planas

4. Informacinio
rašto
parengimas su
teigiamu
įvertinimu

Raštas

5. Informacinio
rašto su
rekomendacijomis
parengimas
Raštas

Raštas

14. Pataisytų
pirkimo
dokumentų
peržiūra

10. Išankstinis
pirkimo
dokumentų
įvertinimas
Tinakamai
parengti
VP
dokumentai

Raštas

Netinakamai
parengti
VP
dokumentai

22. Papildomų
dokumentų
įvertinimas

Raštas

17. Pirkimo
sutarties
suderinimas
12. Informacinio
rašto apie
neatitikimus
parengimas

16. Pirkimo
komisijos
darbo
steb÷jimas

Raštas

20. Parengiamas
prašymas pateikti
papildomus
dokumentus

23. Rašto su
išvadomis
parengimas

Trūksta
dokumentų

Raštas

Netrūksta
dokumentų

18. Pirkimo
įvertinimas pagal
patikros lapus
19. Ekspertas
peržiūri objekto
techninę
specifikaciją

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis įgyvendinančiųjų institucijų procedūrų vadovais.
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26. lentelė. Viešųjų pirkimų tikrinimo proceso žingsnių vertinimas
Žymėjimas
schemoje
(žr. 25. pav.)

Proceso žingsnio aprašymas

Proceso žingsnį atliekanti institucija

1.

Projekto vykdytojo viešųjų pirkimų plano parengimas ir
pateikimas įgyvendinančiajai institucijai.

Projekto vykdytojas

2.

Pirkimų plano įvertinimas pagal patikros lapą.

APVA, CPVA, ESFA, LVPA, TID

3.

Pirkimų rizikos įvertinimas ir pirkimų priežiūros priemonių
nustatymas.

APVA, CPVA, LVPA, ESFA

4.

Jei projekto vykdytojas pateikė tinkamą viešųjų pirkimų planą,
parengiamas informacinis raštas apie neatitikimų nebuvimą.

APVA, CPVA, ESFA, LVPA, TID

5.

Jei projekto vykdytojas pateikė netinkamą viešųjų pirkimų planą,
parengiamas informacinis raštas apie neatitikimus.

APVA, CPVA, ESFA, LVPA, TID

6.

Viešųjų pirkimų plano pakeitimas / papildymas, atsižvelgiant į
įgyvendinančiosios institucijos rekomendacijas.

Projekto vykdytojas

7.

Viešųjų pirkimų plano pakartotinis įvertinimas – patikrinama,
kaip projekto vykdytojas atsižvelgė į įgyvendinančiosios
institucijos rekomendacijas.

APVA, CPVA, ESFA, LVPA, TID

8.

Pakartotinis pirkimų rizikos įvertinimas, jei pagal rekomendacijas
buvo keistas pirkimų planas.

APVA, CPVA, LVPA

9.

Viešojo pirkimo dokumentacijos parengimas ir pateikimas
įgyvendinančiajai institucijai.

Projekto vykdytojas

10.

Išankstinis (lot. ex ante) viešojo pirkimo dokumentų įvertinimas.

APVA, CPVA, ESFA, TID, LVPA

11.

Jei pateikti viešojo pirkimo dokumentai tinkami, tuomet
parengiamas raštas apie neatitikimų nebuvimą.

APVA, CPVA, ESFA, TID, LVPA

12.

Jei pateikti viešojo pirkimo dokumentai yra netinkami, tuomet
parengiamas raštas apie neatitikimus.

APVA, CPVA, ESFA, TID, LVPA

13.

Projekto vykdytojas, atsižvelgdamas į įgyvendinančiosios
institucijos raštą, ištaiso pirkimo dokumentus.

Projekto vykdytojas

14.

Visuomet ar tik tam tikrais atvejais pataisytų viešojo pirkimo
dokumentų peržiūra.

ESFA, TID

15.

Paskelbimas apie viešąjį pirkimą.

Projekto vykdytojas

16.

Pagal poreikį viešojo pirkimo komisijos darbo stebėjimas.

TID

17.

Suderinamas pirkimo–pardavimo sutarties su konkurso laimėtoju
projektas.

TID

18.

Viešojo pirkimo įvertinimas pagal patikros lapus.

APVA, CPVA, ESFA, LVPA, TID

19.

Pagal poreikį objekto techninė specifikacija teikiama ekspertui
prižiūrėti.

APVA, CPVA, ESFA, LVPA, TID

20.

Jeigu įvertinus pirkimą ir objekto techninę specifikaciją trūksta
dokumentų, parengiamas prašymas pateikti papildomus
dokumentus.

APVA, CPVA, ESFA, LVPA, TID
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Žymėjimas
schemoje
(žr. 25. pav.)

Proceso žingsnio aprašymas

Proceso žingsnį atliekanti institucija

21.

Projekto vykdytojas pateikia papildomus dokumentus apie
vykdomą viešąjį pirkimą.

Projekto vykdytojas

22.

Papildomi dokumentai yra įvertinami.

APVA, CPVA, ESFA, LVPA, TID

23.

Informacinio rašto su pastabomis ir rekomendacijomis
parengimas.

APVA, CPVA, ESFA, LVPA, TID

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis įgyvendinančiųjų institucijų procedūrų vadovais.

Patikrų klausimai
Analizuojant patikrų lapus su klausimais tikrintojams pirmiausia pažymėtina, kad skirtingose
įgyvendinančiosiose institucijose skiriasi patikrų lapų skaičius. CPVA turi atskirus patikros lapus pirkimų
planui, supaprastintų ir tarptautinių pirkimų dokumentams, mažos vertės pirkimams tikrinti, tarptautiniam
pirkimui, supaprastintam pirkimui, mažos vertės pirkimui, taip pat pirkimui per CPO bei pirkimo objekto
techninei specifikacijai įvertinti. O ESFA turi pasitvirtinusi patikros lapus tik pirkimų planams tikrinti,
išankstinei pirkimų ir paskesnei pirkimų priežiūrai vykdyti. Nors patikros lapų skaičius yra labiau formos, o ne
turinio klausimas, vis tik, autorių vertinimu, jis taip pat svarbus.
Patikros lapų turinys skirtingose įgyvendinančiose institucijose taip pat skiriasi. Pavyzdžiui, sugretinus APVA ir
CPVA pirkimo dokumentų patikros lapų klausimus paaiškėja, kad sutampa mažiau nei pusė patikros klausimų.
Taip pat skiriasi jų formuluotės. CPVA tikrina, ar pirkimo objektas, jo savybės ir reikalavimai aprašyti aiškiai, ir
jo apimtis atitinka finansavimo sutartį. APVA tikrina, ar pirkimo dokumentuose nurodytas pirkimo objektas
atitinka nustatytą projekto finansavimo ir administravimo sutartyje. CPVA į pirkimo dokumentų patikros
klausimynus yra įsitraukusi tokius patikros klausimus, kaip pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo
kriterijų adekvatumo tikrinimas, subrangos, subtiekimo ar subteikimo apimties ribojimo tikrinimas, o APVA
tokių klausimų į klausimynus nėra įtraukusi. Iš kitos pusės, autorių nuomone, CPVA turi įsitraukusi ir
perteklinių klausimų, kurių nėra APVA klausimynuose. Pavyzdžiui, CPVA tikrina, ar prašymo paaiškinti
pirkimo dokumentus pateikimo ir paaiškinimų terminai yra nustatyti, laikantis VPĮ reikalavimų. Kiti patikros
lapai skirtingose agentūrose taip pat gerokai skiriasi. Pavyzdžiui, CPVA pirkimų plano klausimyną sudaro
keliolika klausimų, o LVPA klausimyną – vos septyni klausimai. Skiriasi ir patys klausimai, ir jų formuluotės bei
detalumas. Esant nevienodai patikrų detalumo praktikai yra rizika, kad kai kurios įgyvendinančiosios
institucijos neoptimaliai naudoja žmogiškuosius išteklius tikrindamos išsamiau, kita vertus, taip pat yra rizika,
kad į patikros klausimus nėra įtraukta svarbių kritinių klausimų. Todėl vienas pagrindinių pasiūlymų
efektyvinant kontrolės procedūras ir vienodinant viešųjų pirkimų aiškinimo praktiką yra bendrų kritinių
kontrolės taškų nustatymas ir patikros detalumo apibrėžimas, suderinimas su kitomis kontroliuojančiosiomis
institucijomis.
Nors jų visiškai vienodinti nereikėtų, atsižvelgiant į skirtingą įgyvendinamų projektų pobūdį, vis tik reikėtų
perimti gerąją praktiką, kad būtų išvengta neesminių neatitikimų tikrinimo, kurių nustatymas projektų
vykdytojui nesukelia neigiamų pasekmių. Be to, patikros klausimynai turėtų būti formuojami atsižvelgiant į
pažeidimų praktiką. Kai kuriuose kontrolės taškuose veikia rinkos principai – teisinis viešųjų pirkimų
reguliavimas įtvirtina tiekėjo pareigą domėtis vykdomu konkursu bei ginti savo galimai pažeistas teises. Todėl
patikros klausimai, pvz., ar buvo atsakyta į tiekėjo pretenziją, nėra efektyvūs, nes pirmiausia tą užtikrinti yra
tiekėjo pareiga, o antra – kaip tik todėl tokių pažeidimų bus labai nedaug.
Dokumentai
Vertinant įgyvendinančiųjų institucijų viešųjų pirkimų kontrolės procedūras svarbu pažymėti, kad skiriasi
agentūrų tikrinamų dokumentų sąrašas. CPVA tikrina mažiausiai dokumentų, o APVA, TID – kur kas daugiau.
Kaip ir kalbant apie patikrų lapus, tokius skirtumus iš dalies nulemia skirtingi pirkimų objektai. Per paskesnę
priežiūrą skirtingų agentūrų tikrinamų dokumentų palyginimas pateikiamas tolesnėje lentelėje.
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27. lentelė Per paskesnę priežiūrą skirtingų agentūrų tikrinamų dokumentų palyginimas
Tikrinami dokumentai

APVA

CPVA

ESFA

LVPA

TID

Pirkimo dokumentai

+

+

+

+

+

Skelbimas / informacinis pranešimas apie sprendimus pirkti
prekes, paslaugas ir darbus, nepaskelbus apie pirkimą

+

+*

+

+

+

Patikslinimai, užklausimai, atsakymai į tiekėjų užklausimus
(jei taikoma)

+

+

+

+

+

Įsakymas dėl pirkimo organizavimo (jei taikoma) / viešojo
pirkimo komisijos paskyrimo

+

Apklausos pažyma / viešojo pirkimo komisijos protokolai (jei
taikoma)

+

+*

+

+

+

Laimėtojo pasiūlymas

+

+

+

+

+

Atmesti pasiūlymai, kurių kaina mažesnė (jei taikoma)

+

Atmesti pasiūlymai, kai pirkimas vykdomas pagal ekonominio
naudingumo kriterijų (jei taikoma)

+

Skundai, pretenzijos, teismo sprendimai (jei taikoma)

+

+

+

VPT teikiama ataskaita / VPT oficiali pozicija dėl pirkimo
procedūrų (jei taikoma)

+

+

+

Atsakymai į skundus, pretenzijas (jei taikoma)

+

+

+

PO sprendimas dėl pasiūlymų eilės (jei taikoma)

+

Sutarties kopija

+

+

+
+
+
+

+

Kiti dokumentai (techninių projektų kopijos, ekspertizės aktų
kopijos , darbų kiekių žiniaraščiai, pirkimo komisijos darbo
reglamentas, komisijos narių pasirašytos nešališkumo
deklaracijos bei konfidencialumo pasižadėjimai ir kt.)

+

+

+

+

+ pažymėti tikrinami dokumentai.
Jei iš privalomai pateiktų dokumentų projektą administruojantis darbuotojas negali įsitikinti, kad pirkimo procedūra atlikta
tinkamai, vertinami kiti pateikti dokumentai (jeigu tokie buvo pateikti) arba prašoma pateikti papildomą informaciją /paaiškinimus
ir dokumentus, įskaitant viešojo pirkimo komisijos posėdžių protokolus, skelbimą apie pirkimą ir kt., kurie leistų įsitikinti atliktos
pirkimo procedūros tinkamumu.
*

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis įgyvendinančiųjų institucijų procedūrų vadovais.

Autorių vertinimu, įgyvendinančiosios institucijos turėtų daugiau bendradarbiauti tobulinant viešųjų pirkimų
tikrinimo praktiką. Viešųjų pirkimų atrankos principai, patikros proceso žingsniai, tikrinimo klausimai,
tikrinamų dokumentų sąrašas pagal galimybes turėtų būti suvienodinti ir patvirtinti VPT. Taip pat siekiant
mažinti viešųjų pirkimų kontrolės sąnaudas ir taikyti rizikos valdymu pagrįstą požiūrį, turėtų būti keičiamas
PAFT 186 p., lemiantis, kad įgyvendinančiosios institucijos atrankos principus taiko tik per paskesnes mažos
vertės pirkimų patikras.
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3.1.3

Viešųjų pirkimų rizikos vertinimas

Viešųjų pirkimų eigos ir sutarčių vykdymo kontrolės ir rizikos vertinimo procedūros glaudžiai susijusios –
kontrolė turėtų būti pagrįsta rizikos valdymu. Vis tik tai yra atskiros viešųjų pirkimų sistemos dalys ir
vertindami jų procedūrų pakankamumą bei tinkamumą norėtume diferencijuoti vertinimo kriterijus,
atsižvelgdami į susijusias metodines rekomendacijas.
Rizikų vertinimo procedūrų pakankamumo ir tinkamumo kriterijai
28. paveikslas. Rizikos vertinimo žingsniai

2007 m. gegužę vykusioje metinėje tarptautinėje tiekimo
valdymo konferencijoje viešųjų pirkimų rizikos vertinimui
buvo pasiūlyta42 naudoti 2004 m. paskelbtą ir pasaulyje
plačiai naudojamą COSO (angl. The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
kartu su PwC parengtą rizikos valdymo metodologiją, pagal
kurią rizikos vertinimas turėtų apimti tokius žingsnius:
rizikos tolerancijos lygio nustatymą (atsižvelgiant į
organizacijų strategijas ir galimybes), rizikos veiksnių,
kurie trukdo pasiekti tikslus, identifikavimą, ir rizikos
valdymą taip, kad būtų pasiekti organizacijos tikslai.
COSO metodologijoje taip pat išskiriami aštuoni veiksmingos rizikos valdymo sistemos komponentai:
•
•
•
•
•
•
•

organizacijos vidaus aplinka, kuri nustato, kaip rizika suprantama;
rizikos valdymo tikslų suderinamumas su organizacijos misija;
vidaus ir išorės įvykių, kurie gali turėti įtakos, siekiant tikslų, identifikavimas;
rizikos tikimybės ir galimo poveikio nustatymas;
atsako į nustatytą riziką pasirinkimas – išvengti, priimti, sumažinti arba dalytis rizika;
rizikos valdymo procedūros įgyvendinimas;
likę du komponentai pabrėžia informacijos skleidimo svarbą ir rizikos valdymo monitoringą.

Adaptuojant COSO metodologiją viešųjų pirkimų rizikos vertinimui, siūloma ją naudoti per trimatę sistemą,
kuri apimtų pirkimo planavimą, pirkimo paskelbimą ir sprendimą dėl jo įvertinimą bei sutarčių valdymą.
Rizikos vertinimo svarbą per visą viešojo pirkimo ciklą akcentuoja ir Europos Komisijos sudaryta ekspertų
grupė. Savo tyrime „Viešieji pirkimai tyrimams ir inovacijoms: inovacijoms ir tyrimams palankių viešųjų
pirkimų plėtra“43 grupės ekspertai siūlo rizikas identifikuoti ne tik pagal viešojo pirkimo ciklo fazes (planavimas
ir pasiruošimas, viešojo pirkimo paskelbimas, viešojo pirkimo įvykdymas, viešojo pirkimo įvertinimas, sutarties
pasirašymas, sutarties valdymas ir galutinis proceso įvertinimas), bet ir pagal rizikos šaltinius, išskiriant:
•
•
•
•

institucinius / socialinius, kurie apima ir teisinius / reguliacinius;
finansinius;
rinkos;
technologinius ir kitus šaltinius.

Nors pažymėtina, kad minėtas tyrimas yra orientuotas į su inovacijomis susijusius viešuosius pirkimus, vis tik
įvairių rizikos šaltinių įvertinimas yra itin svarbus ir kitokio pobūdžio pirkimams. Viešųjų pirkimų kontrolę
vykdančiose institucijose gali būti išskiriamas gan siauras rizikų spektras: institucinės rizikos, tokios kaip
pirkimo dokumentų neatitiktis VPĮ nuostatoms, tam tikrų dokumentų nepateikimas, netinkamai parinktas
pirkimo būdas ar finansinės rizikos, tokios kaip pirkimo dokumentuose nurodyto biudžeto neatitiktis sutarties
sąlygoms. Siaurai vertinant su viešaisiais pirkimais susijusias rizikas gali būti praleisti tie rizikos šaltiniai, kurie
gali padaryti daug didesnės žalos PO ir kartu viešiesiems valstybės finansams. Tokia rizika gali atsirasti tuomet,
kai labai griežtas viešųjų pirkimų įstatymo interpretavimas lemia prastesnę nusipirktų prekių / paslaugų /
darbų kokybę.

42 R. Pennington. Legally Speaking: Public Procurement’s Three Pillars of Risk Management. 92nd Annual International
Supply Management Conference, May 2007: http://www.ism.ws/files/Pubs/Proceedings/IBPennington.pdf.
43 European Commission Expert Group. Public Procurement for Research and Innovation: Developing Procurement
Practices Favourable to R&D and Innovation. Brussels, 2005: < http://ec.europa.eu/invest-inresearch/pdf/download_en/edited_report_18112005_on_public_procurement_for_research_and_innovation.pdf >.
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Kritinių rizikų valdymas kiekvienoje viešųjų pirkimų proceso fazėje yra ypatingai akcentuojamas ir EBPO
išleistame leidinyje „Integracija viešuosiuose pirkimuose: geroji praktika nuo A iki Z“44. Leidinyje kritinės
viešųjų pirkimų rizikos išskiriamos į tris pirkimo fazes:
•

•

•

Fazė „iki pirkimo“ – šioje pirkimo fazėje turėtų būti suvaldytos tokios kritinės rizikos kaip
neadekvatus pirkimo poreikio nustatymas, neadekvataus planavimas ir biudžeto sudarymas,
neobjektyvus ir neadekvatus reikalavimų (techninės specifikacijos) sudarymas, neteisėtas ar
neadekvatus pirkimo procedūros pasirinkimas ir per mažų terminų teikti pasiūlymus nustatymas.
„Pirkimo vykdymo“ fazė – šioje pirkimo fazėje turėtų būti suvaldytos tokios kritinės rizikos kaip
pirkimo informacijos neprieinamumas potencialiems tiekėjams, konkurencijos stoka, interesų
konfliktai, kurie lemia korupciją pasiūlymų vertinimo procese, nesudaryta galimybių konkursą
pralaimėjusiems teikėjams peržiūrėti konkurentų pateiktus dokumentus ir atitinkamai apribotos
galimybės apskųsti pirkimo vertinimą teisės aktų numatyta tvarka.
Fazė „po pirkimo“ – nepakankamas tiekėjo monitoringas, neskaidrus projekto partnerių ar
subrangovų pasirinkimas, nepakankama viešųjų institucijų pareigūnų vykdoma pirkimo įgyvendinimo
priežiūra, netobulas finansinių atskaitomybių pasiskirstymas, ypač vykdant mokėjimus.

Pažymėtina, kad EBPO leidinyje rizikos buvo apibendrintai išskirtos, atsižvelgiant į EBPO vykdytos apklausos
rezultatus ir 2006 m. vykusio EBPO simpoziumo „Gerosios praktikos žemėlapių sudarymas siekiant
integralumo ir korupcijos mažinimo viešuosiuose pirkimuose“ diskusijas, taigi pateiktos rizikos atspindi ne tik
vienos institucijos – EBPO – ekspertų poziciją, bet daugelio asmenų, dirbančių įvairių šalių viešųjų pirkimų
sistemoje, nuomonę ir patirtį.
Atsižvelgdami į atliktų studijų ir leidinių rekomendacijas viešųjų pirkimų rizikai valdyti, įgyvendinančiųjų
institucijų rizikų vertinimo procedūras vertinsime pagal tokius pakankamumo ir tinkamumo kriterijus:
•
•
•
•
•
•

viešųjų pirkimų rizikos vertinimo procedūros apsibrėžimas (ar yra tokia procedūra?);
rizika pagrįstos atrankinės patikros taikymas;
rizikos tolerancijos lygio nustatymas, rizikos veiksnių identifikavimas, rizikos valdymo priemonės (ar
yra tokie žingsniai rizikos vertinimo procedūroje?);
įvairių rizikos šaltinių (institucinių / socialinių, įskaitant teisinius/ reguliacinius, finansinių, rinkos
technologinių) identifikavimas, vertinant rizikas;
rizikos vertinimas visose viešojo pirkimo fazėse: „iki pirkimo“, „pirkimo vykdymo“ ir „po pirkimo“;
apsibrėžtų rizikos procedūrų taikymas praktiškai.

Remiantis šiomis metodinėje literatūroje apibrėžtomis rekomendacijomis kurti rizikos valdymo sistemas, buvo
atlikta jų institucijų vykdomų viešųjų pirkimų tikrinimo procedūrų ir taikomų viešųjų pirkimų rizikos valdymo
priemonių analizė. Įgyvendinančiųjų institucijų viešųjų pirkimų rizikos vertinimo procedūros buvo
analizuojamos ne tik dokumentų turinio analizės ir ekspertinio vertinimo metodais, bet ir atliekant
struktūrizuotus interviu su įgyvendinančiųjų institucijų atstovais bei įvykdant projektų vadovų, viešųjų pirkimų
specialistų apklausą. Analizės rezultatai pateikiami lentelėje toliau.

44 OECD. Integrity in Public Procurement: Good Practice from A to Z. OECD Publishing: 2007,
http://www.oecd.org/document/60/0,3343,en_2649_34135_38561148_1_1_1_1,00.html.
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19. lentelė. Įgyvendinančiųjų institucijų rizikos vertinimo procedūros

APVA

- Yra apibrėžta
atskira pirkimų
rizikos analizės
metodika

CPVA
- Rizikos
vertinimo
procedūra yra
integruota į
bendrą viešųjų
pirkimų
tikrinimo
procedūrą

- Taikoma

- Taikoma

Rizikos valdymo
priemonių nustatymas

institucija

Įvairių rizikos šaltinių
identifikavimas

Įgyvendinančioji

Rizika pagrįstos
atrankinės patikros
taikymas

kriterijus

Viešųjų pirkimų rizikos
vertinimo procedūros
apsibrėžimas

Vertinimo

- Rizika vertinama
pagal finansinius,
organizacinius
šaltinius, vertinama:
pirkimo vertė,
pirkimo būdas ir
projekto vykdytojo
patirtis

- Rizikos valdymo
priemonės
nustatomos pagal
rizikos šaltinius

- Rizika vertinama
pagal finansinius,
organizacinius
šaltinius, vertinama:
pirkimo vertė,
pirkimo
sudėtingumas,
projekto vykdytojo
patirtis, pirkimo
dydžio santykis su
projekto biudžetu

- Rizikos valdymo
priemonės
nustatomos pagal
rizikos šaltinius

ESFA

- Taikoma
atrankinė
patikra, tačiau ji
nėra pagrįsta
rizika

- Taikoma
atrankinė patikra,
tačiau ji nėra
pagrįsta rizika

- Taikoma atrankinė
patikra, tačiau ji
nėra pagrįsta rizika

- Taikoma atrankinė
patikra, tačiau ji
nėra pagrįsta rizika

LVPA

- Rizikos
vertinimo
procedūra yra
integruota į
bendrą viešųjų
pirkimų
tikrinimo
procedūrą

- Taikoma

- Rizika vertinama
pagal finansinius,
organizacinius
šaltinius, vertinama:
pirkimo vertė,
pirkimo būdas,
bendradarbiavimo
su projekto
vykdytoju patirtis,
pirkimo objektas

- Rizikos valdymo
priemonės
nustatomos pagal
rizikos šaltinius

TID

- Nėra

- Nėra taikoma

- Rizikos šaltiniai
neidentifikuojami

- Nėra taikoma

apsibrėžta

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis įgyvendinančiųjų institucijų procedūrų vadovais.

Procedūrų apsibrėžimas. Atskirą viešųjų pirkimų rizikos vertinimo metodiką yra apsibrėžusi tik viena
įgyvendinančioji institucija – APVA. CPVA tokia metodika buvo kuriama per mūsų vykdomą projektą. Nors
beveik visos įgyvendinančiosios institucijos turi apsibrėžusios agentūros veiklos rizikos valdymo metodikas, per
interviu su jų atstovais paaiškėjo, kad šios metodikos nėra taikomos viešiesiems pirkimams tikrinti. Vis tik,
tikrinant viešuosius pirkimus, rizikos yra analizuojamos ne tik APVA, bet ir CPVA bei LVPA. Rizikos vertinimas
šiose agentūrose yra integruotas į bendrus viešųjų pirkimų tikrinimo procedūrų aprašus. Iš vienos pusės, tokia
praktika paprastesnė, darbuotojams lengviau naudotis vienu integruotu dokumentu nei keliais. Iš kit0s pusės,
darbuotojams rizikos vertinimas turi būti aiškus, todėl procesą būtina aprašyti pakankamai išsamiai.
Darbuotojai turi procedūrą taikyti ne pažodžiui, bet ją perskaitę suprasti rizikos vertinimo principus. Autorių
vertinimu, išsamiai aprašius rizikos vertinimo principus ir juos integravus į bendrą viešųjų pirkimų tikrinimo
metodiką, dokumentas tampa pernelyg ilgas, tad įgyvendinančiosioms institucijoms būtų patogiau turėti atskirą
dokumentą.
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Atrankinės patikros. Atrankinės patikros mažos vertės pirkimams taikomos visose įgyvendinančiosiose
institucijose, išskyrus TID, nes tokia galimybė numatyta PAFT. Daugumoje įgyvendinančiųjų institucijų
atrankinė patikra remiasi rizika grįstu vertinimu. Tai, autorių vertinimu, yra tinkama praktika, nes taip
koncentruojami žmogiškieji ištekliai, tikrinant rizikingiausius pirkimus.
Rizikos veiksniai, šaltiniai, valdymo priemonės, tolerancijos lygis. Visos agentūros, kurios turi
apsibrėžusios viešųjų pirkimų rizikos vertinimo procesą, t. y. APVA, CPVA ir LVPA, identifikuoja įvairius rizikų
šaltinius – tiek finansinius (pirkimo vertė), tiek organizacinius (pirkimo būdas, projekto vykdytojo patirtis ir
kt.). Pagal nustatytus rizikos veiksnius ir šaltinius identifikuojamos rizikos valdymo priemonės. Rizikos
tolerancijos lygis apibrėžiamas diferencijuojant priežiūros priemones pagal pirkimo vertę. Be to, svarbu
pažymėti, kad rizikos vertinimo procedūros, įskaitant rizikos veiksnius, šaltinius ir valdymo priemones, yra
nuolat atnaujinamos, atsižvelgiant į patiriamą pažeidimų praktiką.
Rizikos vertinimas per visą pirkimo ciklą. Rizika pagrįstas vertinimas turėtų būti atliekamas per visą
viešojo pirkimo tikrinimo ciklą – vykdant išankstinį bei paskesnį tikrinimą. Pagal dabartinę praktiką tose
institucijose, kurios viešuosiuose pirkimuose taiko rizika grįstą požiūrį, rizika vertinama tikrinant pirkimų
planą, priežiūros priemonės nustatomos tik ex ante ir ex post kontrolei įvykdyti.
Procedūrų taikymas praktiškai. Interviu su tomis įgyvendinančiosiomis institucijomis, kurios viešuosiuose
pirkimuose taiko rizika grįstą požiūrį, parodė, kad procedūros yra taikomos praktiškai. Vis tik APVA atstovai
nurodė, kad kartais pasitaiko atvejų, kai projektų vadovai padidina pirkimų rizikos laipsnį, siekdami
sugriežtinti pirkimo priežiūros priemones.
Rizika pagrįstos kontrolės principo taikymas viešųjų pirkimų patikrose kitose ES šalyse
Per struktūrizuotus interviu su įvairių ES šalių institucijų atstovais buvo siekiama išsiaiškinti rizikos principo ir atrankinės metodikos
taikymo praktiką, tikrinant ES finansuojamus viešuosius pirkimus. Dauguma institucijų nurodė, kad rizikos ir atrankinių patikrų
principai taikomi atsižvelgiant į nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų, tokių kaip Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1828/2006,
nuostatas, taip pat konsultacijas su Europos Komisijos atstovais.
Jungtinės Karalystės ESF agentūra teigė, kad patikrina apie 20 proc. visų pagal jos įgyvendinamas programas vykdomų viešųjų
pirkimų vertės. Belgijos ESF Flanders agentūros atstovai teigė, kad atrankos metodika taikoma tik viešųjų pirkimų patikroms jų
vykdymo vietoje, o administracinė dokumentų patikra atliekama visiems agentūros įgyvendinamų programų viešiesiems pirkimams.
Bulgarija iš kitų ES šalių išsiskiria tuo, kad viešųjų pirkimų patikras atlieka ne įgyvendinančiosios institucijos, o vadovaujančioji
institucija – Finansų ministerija. Finansų ministerijos atstovai per interviu teigė vykdantys 100 proc. viešųjų pirkimų dokumentacijos
patikrą. Atrankinė ar rizika grįsta patikra taikoma tik tokiais atvejais, kai pirkimas tikrinamas kelis kartus. Tokiu atveju atrankinės
patikros imtis priklauso nuo tinkamų finansuoti pirkimo išlaidų dydžio.

3.1 poskyrio apibendrinimas
•

ES paramos administravimo kontekste viešųjų pirkimų procedūros yra savarankiška, nuo ES paramos
administravimo sistemos nepriklausoma sistema, o viešieji pirkimai yra naudojami kaip vienas
svarbiausių įrankių, kuriuo užtikrinama, kad ES paramos lėšos būtų panaudojamos tinkamai,
racionaliai.

•

Pažymėtina, kad VPT yra kontroliuojančioji institucija, kuri turi tiesiogiai į viešųjų pirkimų procedūras
nukreiptus įgalinimus. Įgyvendinančiųjų institucijų pareiga kreiptis išvados į VPT nėra iki galo aiški
(plačiau žr. 4.3. poskyrį).

•

Lietuvoje viešųjų pirkimų kontrolės sistemą sudaro keli kontrolės lygmenys. Nors viešuosius pirkimus
kontroliuojančios institucijos turi skirtingas funkcijas ir atsakomybes, jų patikros objektai yra nukreipti
į kokybiškai skirtingus objektus, tačiau tai nereiškia, kad kontrolės procedūros nepersidengia
(tikrinami viešieji pirkimai) ar veikia efektyviai. Dėl skirtingų kontroliuojančiųjų institucijų patikrų
gylio ir viešųjų pirkimų taikymo interpretavimo dažnai atsiranda prieštaravimų tarp skirtingų
institucijų išvadų. Šią problemą įvardijo tikslinės grupės diskusijos dalyviai.

•

Viešųjų pirkimų patikrų praktika įgyvendinančiosiose institucijose labai skirtinga. Skiriasi pirkimų
atrankos principai, patikros procesas, tikrinimo klausimai (patikros lapai), tikrinami dokumentai.
Esant šiai nevienodai patikrų detalumo praktikai, egzistuoja rizika, kad kai kurios įgyvendinančiosios
institucijos neoptimaliai naudoja žmogiškuosius išteklius tikrindamos išsamiau, kita vertus, taip pat yra
rizika, kad į patikros klausimus nėra įtraukta svarbių kritinių klausimų. Todėl vienas pagrindinių
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pasiūlymų efektyvinant kontrolės yra bendrų „kritinių kontrolės taškų“ nustatymas ir patikros
detalumo apibrėžimas, suderinimas su kitomis kontroliuojančiosiomis institucijomis, patikrų
klausimynų verifikavimas.
•

Daugumai viešųjų pirkimų kontrolę vykdančių įgyvendinančiųjų institucijų darbuotojų procedūros yra
paprastos ir aiškios. Vis tik jos nėra visiškai efektyvios dėl darbuotojų laiko sąnaudų; tai iliustruoja, kad
sistemos mastu turi būti peržiūrėti „kritiniai patikrų taškai“, plačiau taikomos rizikos valdymo
priemonės.

•

Atrankinės patikros taikomos visose įgyvendinančiosiose institucijose, išskyrus TID. ESFA, nors ir nėra
apibrėžta rizikos taikymo procedūros, atrankinė patikra mažos vertės pirkimams, pirkimams per CPO
vis tiek yra taikoma. Taigi agentūros pasinaudoja teisės aktuose numatytomis galimybėmis taikyti
atrankinės patikros principus mažos vertės pirkimams, tai leidžia optimaliau panaudoti žmogiškuosius
išteklius, juos sutelkiant rizikingesniems pirkimams tikrinti. Visgi atrankos principų naudojimą per
viešųjų pirkimų patikras riboja PAFT, kuris numato, kad atrankinė patikra gali būti taikoma tik mažos
vertės pirkimams.

•

Daugelis agentūrų turi apsibrėžusios viešųjų pirkimų rizikos vertinimo procesą, t. y. APVA, CPVA ir
LVPA identifikuoja įvairius rizikų šaltinius – tiek finansinius (pirkimo vertė), tiek organizacinius
(pirkimo būdas, projekto vykdytojo patirtis ir kt.) ir atitinkamai parenka ex ante ir ex post viešųjų
pirkimų priežiūros priemones.
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3.2 Kontroliuojančiųjų institucijų ir PO gebėjimai
3.2.1

Kontroliuojančiųjų institucijų gebėjimai

PO apklausų rezultatai rodo, kad kontroliuojančiųjų institucijų kompetencijos stoka vertinama kaip
vienas mažiausiai reikšmingų veiksnių, vykdant viešuosius pirkimus. Tokios tendencijos taip pat
atsispindi ir kontroliuojančiųjų institucijų darbuotojų apklausoje, kur šių institucijų gebėjimų stoka
vertinama kaip vienas mažiausią reikšmę turinčių veiksnių (žr. 29., 30. ir 31. pav.), o didžioji
respondentų dalis įgyvendinančiųjų institucijų gebėjimus vertino gerai arba labai gerai.
PO didžiausią reikšmę, siekiant tinkamai ir efektyviai įvykdyti viešuosius pirkimus, turi didelis PO
žmogiškųjų išteklių poreikis ir administracinė našta, dažna reglamentavimo kaita ir sudėtingumas.
Vertinant atskirai pagal PO tipus (mažesnėms PO, kurios nepriklauso TOP 100 PO grupei) yra aktuali
patirties viešųjų pirkimų srityje stoka.
Įgyvendinančiųjų institucijų vertinimai šiek tiek skiriasi. Net 70 proc. respondentų nurodė, kad PO
gebėjimų stoka yra reikšmingas veiksnys, turintis įtakos ES paramos panaudojimo spartai. Visgi
įvardyta ne tik gebėjimų trūkumo, tačiau ir PO disciplinos, suinteresuotumo ir atsakomybės laiku
vykdyti pirkimus veiksniai.
29. paveikslas. Viešųjų pirkimų vykdymo problemų reikšmingumo vertinimas (PO vertinimas)

Šaltinis: PwC vykdyta PO apklausa internetu, 2012 m. kovas.
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30. paveikslas. Viešųjų pirkimų vykdymo problemų reikšmingumo vertinimas (įgyvendinančiųjų
institucijų vertinimas)

Šaltinis: įgyvendinančiųjų institucijų darbuotojų, kurie vykdo projektų viešųjų pirkimų kontrolę, ir PO apklausos internetu,
2012 m. kovas.

Apklausų rezultatai rodo, kad taip pat aktuali skirtingo viešųjų pirkimų aiškinimo praktikos tarp
viešuosius pirkimus kontroliuojančiųjų institucijų problema, šios problemos aktualumą labiau
akcentavo įgyvendinančiosios institucijos. Ji buvo iškelta ir per tikslinės grupės diskusiją. daugiau nei
pusė įgyvendinančiųjų institucijų respondentų tai nurodė kaip reikšmingą problemą. Per interviu taip
pat pareikšti pastebėjimai, kad viešųjų pirkimų taikymo aiškinimas priklauso nuo individualaus
žmogaus, skiriasi institucijų pateikiamos išvados.
Vis dėlto per apklausą respondentų buvo prašoma įvertinti viešuosius pirkimus kontroliuojančių
institucijų teikiamų išvadų pagrįstumą, nuoseklumą ir suderinamumą. Tik maža respondentų dalis
šiuos aspektus vertino blogai arba labai blogai, nors atkreiptinas dėmesys, kad apie trečdalis
respondentų įvertino vidutiniškai. Visgi pateikti komentarai ir tikslinės grupės diskusija rodo, kad tarp
kontroliuojančiųjų institucijų egzistuoja nevienodo traktavimo praktika. Sistemines įvardytas
problemas galima skirstyti į šias grupes: skirtingas VP reikalavimų traktavimas agentūros ir VPT;
atsakymų, išvadų konkretumo, aiškumo ir pagrįstumo trūkumas; formalumas, smulkmeniškumas;
ilgai trunkančios kontrolės procedūros, silpniau vertamas VPT atsakymų pateikimo operatyvumas.
Kontroliuojančiųjų institucijų žmogiškųjų išteklių pakankamumo problema buvo patvirtinta tiek per
organizuotas tikslinių grupių diskusijas, tiek per interviu bei apklausas. Per interviu įgyvendinančiųjų
institucijų atstovai teigė, kad žmogiškųjų išteklių labai trūksta, nes agentūrų administruojamų pirkimų
skaičius auga daug didesniais tempais, nei etatų skaičius. VPT žmogiškųjų išteklių problemą puikiai
iliustruoja VPT pateikiami duomenys – 2010 m. buvo atsakyta į 91 241 skambutį telefonu iš 557 360
skambučių, arba 16 proc.45

45

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2011-11-25 išankstinio tyrimo ataskaita Nr. IT-P-20-1-14 „Viešųjų
pirkimų sistemos apžvalga“, http://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=2475.
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31. paveikslas. Agentūrų atsakingų darbuotojų , vykdant ES finansuojamų viešųjų pirkimų
kontrolę, vertinimas (PO vertinimas)

Šaltinis: PO apklausos internetu, 2012 m. kovas.

32. paveikslas. Viešųjų pirkimų kontrolę vykdančių institucijų (agentūrų ir VPT) vertinimai

Šaltinis: PO apklausos internetu, 2012 m. kovas.
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Įgyvendinančiųjų institucijų darbuotojų, tikrinančių ES finansuojamus viešuosius pirkimus,
kompetencijos ir išteklių pakankamumas buvo vertinamas tiek per apklausą, tiek per struktūrizuotus
interviu. Per projektų vadovų ir kitų su viešaisiais pirkimais dirbančių darbuotojų apklausą
įgyvendinančiosiose institucijose paaiškėjo, kad dauguma (57 proc.) jų yra įgiję ekonomikos, vadybos
ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą. Inžinerinį išsilavinimą yra įgijusi nedidelė apklaustų
agentūrų darbuotojų dalis – tik 16 proc. Taip pat tik labai nedidelė dalis – kiek daugiau nei
dešimtadalis – darbuotojų yra įgiję teisinį išsilavinimą, nors viešųjų pirkimų tikrinimo procesui
vykdyti reikalingas ne tik teisės aktų bendrųjų teisės principų išmanymas, bet ir specifinės teisės srities
kompetencijos. Atitinkamai darbuotojų paklausus, kaip jie siūlytų tobulinti viešųjų pirkimų
procedūras, nemažai jų siūlė viešųjų pirkimų patikras perduoti viešųjų pirkimų specialistams, nes
projektų vadovams trūksta kompetencijų teisės srityje. Autorių vertinimu, toks funkcijų perskirstymas
būtų tikslingas, nes darbuotojų specializacija lemia aukštesnę darbo kokybę.
Viešųjų pirkimų kontrolę atlieka projektų vadovai, kurie vykdo ir kitas funkcijas, tokias kaip mokėjimų
prašymų vertinimas, patikros vietoje ir kt. Projektų vadovų pareigybėse nėra aprašyta privaloma
patirtis viešųjų pirkimų srityje, visgi tokia patirtis laikoma privalumu. Įvertinus, kad viešųjų pirkimų
įstatymas yra sudėtingas ir dažnai keičiasi, natūralu, kad viešųjų pirkimų srityje turėtų būti plėtojama
specializacija, kuriamas kompetencijos centras. Vertinant kompetencijų klausimą svarbu paminėti,
kad įgyvendinančiosios, vykdydamos viešųjų pirkimų kontrolę, taip pat tikrina ir technines
specifikacijas. Įvertinus, kad pirkimai gali būti tikrai labai įvairūs ir sudėtingi ir reikalauti gilių
techninių žinių, tikėtina, kad nėra galimybių tinkamai patikrinti sudėtingų pirkimų specifikacijų. Visgi
teigiamas aspektas yra tas, kad projektų vadovų įgyvendinančiose institucijose specializacija pagal tam
tikras sritis yra vykdoma (pvz., IT, atskiri transporto sektoriai ir pan.), o tam tikrais atvejais kviečiami
techniniai ekspertai.
Vertinimo pradžioje autoriai kėlė hipotezę, kad įgyvendinančiųjų institucijų darbuotojų, vykdančių
projektų viešųjų pirkimų kontrolę, kompetencijos augimą riboja dažna darbuotojų kaita. Vis tik ši
hipotezė buvo paneigta per įgyvendinančiųjų institucijų interviu. Agentūrų atstovai teigė, kad
darbuotojų kaitos problema nėra aktuali, agentūros plečiasi, tad priimama naujų darbuotojų, tačiau
darbo vietas paliekančiųjų skaičius gerokai mažesnis.

Tai, kad įgyvendinančiosios institucijos nesusiduria su darbuotojų kaitos
problema, patvirtino ir apklausų rezultatai. Beveik pusė respondentų nurodė
agentūroje dirbantys daugiau nei trejus metus, iš jų 22 proc. nurodė dirbantys
ilgiau nei penkerius metus.

Be to, svarbu pastebėti, kad net trečdalis apklaustųjų (28 proc.) nurodė patirties viešųjų pirkimų
srityje turėję prieš įsidarbindami agentūroje. Vis tik įgyvendinančiųjų institucijų atstovai teigė, kad
specialių reikalavimų dėl patirties viešųjų pirkimų srityje naujai priimamiems darbuotojams nėra
keliama, nes taip gerokai sumažėtų kandidatų skaičius.
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33. paveikslas. Įgyvendinančiųjų institucijų darbuotojų išsilavinimas ir darbo trukmė agentūroje

Šaltinis: įgyvendinančiųjų institucijų darbuotojų, kurie vykdo projektų viešųjų pirkimų kontrolę, apklausa internetu, 2012 m.
kovas.

Pati populiariausia priemonė viešųjų pirkimų srityje kvalifikacijai kelti yra vidiniai agentūros mokymai
bei mokymasis iš kolegų. Apie du trečdaliai apklausoje dalyvavusių įgyvendinančiųjų institucijų
darbuotojų, vykdančių viešųjų pirkimų kontrolę, nurodė, kad viešųjų pirkimų srities mokymuose
dalyvauja du ar daugiau kartų per metus. Vis tik net 12 proc. apklaustųjų nurodė tokiuose mokymuose
dalyvaujantys rečiau nei kartą per metus. Mūsų vertinimu, mokymų viešųjų pirkimų kontrolę
agentūrose vykdantiems darbuotojams reikėtų daugiau jau vien dėl viešųjų pirkimų reglamentavimo
kaitos. Tą patvirtina ir apklausos respondentų komentarai – paklausti, kaip reikėtų tobulinti viešųjų
pirkimų kontrolės procedūras, darbuotojai nurodė didesnį mokymų poreikį. Apklausos respondentai
geriausiai vertino praktinę agentūros vykdytų mokymų naudą – apie 65 proc. ją vertino gerai arba
labai gerai. Toks rezultatas buvo tikėtinas, nes agentūros geriausiai žino savo darbuotojų poreikius, tad
gali pasiūlyti labiausiai praktiškai pritaikomus mokymus. Kiek blogiau buvo įvertinti VPT bei Finansų
ministerijos mokymų centro vykdyti mokymai. Vis tik reikia pabrėžti, kad šiuose mokymuose dalyvavo
mažiau respondentų, todėl ir vertinimas menkiau pagrįstas.
34. paveikslas. Įgyvendinančiųjų institucijų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo priemonės viešųjų
pirkimų srityje

Šaltinis: įgyvendinančiųjų institucijų darbuotojų, kurie vykdo projektų viešųjų pirkimų kontrolę, apklausa internetu, 2012 m.
kovas.
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3.2.2

PO gebėjimai

Tarp PO funkcijų yra pirkimo dokumentų parengimas, pirkimo procedūrų organizavimas, atsakymai į
skundus, paklausimus ir kt. Tinkamas šių funkcijų užtikrinimas stipriai priklauso nuo PO gebėjimų ir
turimų išteklių procedūroms įgyvendinti. Būtent kokybiškai parengti pirkimo dokumentai sudaro
prielaidas pasiekti sėkmingą rezultatą. Per tikslinės grupės diskusiją pastebėta, kad viešųjų pirkimų
įstatymas suteikia laisvės PO, tačiau reikia mokėti ja pasinaudoti, o tam reikalingi gebėjimai ir patirtis.
20. lentelė. PO projektų skaičius ir mastai
Projektų
skaičius

Bendra
projektų vert÷,
mlrd. Lt

Projektams
skirtas
finansavimas,
Lt

Projektams
skirto
finansavimo ES
dalis, Lt

Projektams
išmok÷ta l÷šų,
Lt

Projektams
išmok÷ta
l÷šų ES
dalis, Lt

Top 100 PO

1478

10 246 125 469

8 733 604 403

8 059 196 279

4 998 491 716

4 646 838 766

Nepriklauso TOP
100 PO

1999

7 376 060 531

6 977 265 299

6 224 753 821

3 045 384 800

2 715 195 486

Iš viso PO

3477

17 622 186 000

15 710 869 702

14 283 950 100

8 043 876 516

7 362 034 252

TOP 100 PO, %

43 %

58 %

56 %

56 %

62 %

63 %

Šaltinis: svetainės www.esparama.lt duomenys ir autorių skaičiavimai.

2007–2013 m. ES finansuojamus projektus įgyvendina / įgyvendino apie 957 PO (unikalūs projektų
vykdytojai, PO gali vykdyti po kelis projektus). Šios PO vykdė / vykdo apie 66 proc. visų 2007–2013 m.
ES lėšomis finansuotų projektų (pagal skaičių); lyginant pagal projektų vertę, šių PO vykdomų ES
finansuojamų projektų vertė sudaro 86 proc. visų ES lėšomis finansuojamų projektų vertės, o
projektams skirtas finansavimas – 92 proc. nuo viso skirto finansavimo. Taigi, įvertinus PO vykdomų
projektų mastus, natūralu, kad būtent PO vykdomų pirkimo procedūrų baigtis itin svarbi siekiant
spartaus ir efektyvaus ES lėšų panaudojimo.
Vertinant PO gebėjimus buvo išanalizuota PO, vykdančių ES finansuojamus projektus, įvairovė. PO yra
daug: centrinio valstybinio administravimo sistemai priklausančios PO, savivaldybių ar teritoriniai
valstybinio administravimo subjektai, juridinių asmenų asociacijos, komunalinio sektoriaus įmonės,
universitetai, kolegijos, mokyklos, vaikų darželiai ir pan. Apie 43 proc. ES lėšomis finansuojamų
projektų vykdo PO, kurios priklauso didžiausių PO šimtukui (pagal 2010 m. vykdytų pirkimų mastus),
ir šių PO projektams skirtas finansavimas sudaro apie 56 proc. viso PO projektams skirto finansavimo.
Įvertinus šią įvairovę natūralu, kad skirtingi ir PO gebėjimai, patirtis bei ištekliai, nes skiriasi subjektų
vykdomų viešųjų pirkimų mastai.
21. lentelė. TOP 100 PO ir šiai grupei nepriklausančių PO ištekliai ir gebėjimai

Ištekliai

Specializacija

TOP 100 PO
Apie 76 proc. respondentų nurodė,
kad organizacijoje yra daugiau nei 3
viešųjų pirkimų specialistai ir tik 4
proc. – kad tokių specialistų neturi.
Daugiau nei 74 proc. respondentų
nurodė,
kad
ES
lėšomis
finansuojamo
projekto
(-ų)
viešuosius pirkimus vykdo viešųjų
pirkimų specialistai.

Nepriklauso TOP 100
Net 43 proc. respondentų nurodė, kad jie neturi
viešųjų pirkimų specialistų.

Net 53 proc. respondentų nurodė, kad ES lėšomis
finansuojamo projekto (-ų) viešuosius pirkimus
vykdo darbuotojai, kurie neturi viešųjų pirkimų
specializacijos (pagrindinės funkcijos nėra
susijusios su viešaisiais pirkimais). Tik apie 7
proc. nurodė pavedantys viešuosius pirkimus
vykdyti
projektus
administruojančioms
įmonėms.
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Kompetencijos

Kvalifikacijos
tobulinimas

TOP 100 PO
Apie 30 proc. respondentų įvardijo
viešųjų pirkimų patirties stoką kaip
labai reikšmingą veiksnį, siekiant
tinkamai ir efektyviai vykdyti
viešuosius pirkimus.
Apie 56 proc. respondentų bent
kartą per metus ir dažniau dalyvauja
viešųjų pirkimų mokymuose, 19
proc. tokiuose mokymuose apskritai
neteko dalyvauti.

Nepriklauso TOP 100
Apie 50 proc. respondentų įvardijo viešųjų
pirkimų patirties stoką kaip labai reikšmingą
veiksnį, siekiant tinkamai ir efektyviai vykdyti
viešuosius pirkimus.
Apie 63 proc. respondentų bent kartą per metus
ir
dažniau
dalyvauja
viešųjų
pirkimų
mokymuose, 11 proc. tokiuose mokymuose
apskritai neteko dalyvauti.

Šaltinis: PO apklausa.

Apie pusė ES finansuojamų projektų yra vykdoma TOP 100 didžiausiųjų PO sąrašui priklausančių PO,
kurios turi sukaupę patirtį šioje srityje ir turi viešųjų pirkimų specialistus. Visgi apie pusė visų projektų
yra vykdoma mažesniųjų PO, kurioms viešųjų patirties trūkumas yra reikšmingas faktorius, trukdantis
tinkamai ir efektyviai vykdyti viešuosius pirkimus.
35. paveikslas. PO gebėjimų vertinimas (PO ir kontroliuojančiųjų institucijų vertinimas)

Šaltinis: PO apklausa internetu ir įgyvendinančiųjų institucijų darbuotojų, kurie vykdo projektų viešųjų pirkimų kontrolę,
apklausa internetu, 2012 m. kovas.

Kontroliuojančiosios PO viešųjų pirkimų gebėjimų stokos svarbą įvardija kaip reikšmingiausią veiksnį,
lemiantį ES paramos panaudojimą. Daugiausia problemų įgyvendinančiosioms institucijoms kyla su
tais projektų vykdytojais, kurie neturi patirties, ypač su tomis organizacijomis, kurios, gavusios ES
paramą, tampa PO, ir visiškai neturi patirties pirkimus vykdyti pagal VPĮ reikalavimus46. Panašią
tendenciją atspindi ir PO apklausos rezultatai, rodantys mažesniųjų PO gebėjimų, specializacijos ir
žmogiškųjų išteklių trūkumus.
Visgi pažymėtina, kad dar ES paramą panaudoti trukdo ne tik PO gebėjimų stoka, bet ir disciplinos bei
gebėjimo tinkamai susiplanuoti pirkimus stoka, kuri iš dalies lemia pirkimų vėlavimus47. Pastebėta,
kad PO (ypač valstybinio sektoriaus institucijoms) gavus finansavimą, sumažėja suinteresuotumas
projektu ir atsakomybė – nesilaikoma pirkimo planų, jie keičiami, vėluojama pradėti vykdyti pirkimus,
neįvertinamos procedūrų trukmės. Pastebėta, kad PO iš dalies naudojasi situacija, nes netaikomos
jokios sankcijos už nukrypimus nuo pirkimo plano terminų48.

46

Grupinio interviu su kontroliuojančiosiomis institucijomis rezultatai.
Interviu su įgyvendinančiosiomis institucijomis, PwC atliktos įgyvendinančiųjų institucijų darbuotojų, kurie
vykdo projektų viešųjų pirkimų kontrolę, apklausos internetu rezultatai.
48 Interviu su kontroliuojančiosiomis institucijomis, kontroliuojančiųjų institucijų apklausa internetu.
47
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Dalis projektų vykdytojų įsigyja projektų administravimo paslaugas, kurios apima ir projekto viešųjų
pirkimų dokumentacijos parengimą. Taigi gebėjimų ir išteklių trūkumo problema spendžiama
įsigyjant viešųjų pirkimų paslaugą iš išorinių tiekėjų. Tačiau kai kurios įgyvendinančiosios institucijos
pastebi, kad samdomi projektų administratoriai nėra pajėgūs parengti kokybiškus pirkimo
dokumentus – vienu metu administruojama daug projektų, neskiriama adekvataus dėmesio,
parengiamos šabloniškos pirkimo sąlygos, neįsigilinama į kontekstą ir specifiką. Projektų
administravimo paslaugos įsigyjamos taikant mažiausios kainos kriterijų, taigi tai iš dalies gali nulemti
ir prastą tokių paslaugų kokybę.

Viešųjų pirkimų centralizavimas galėtų būti vienas iš būdų, padedančių spręsti
PO gebėjimų trūkumo problemą bei paspartintų procedūras.
Mažesniųjų PO pirkimų centralizavimas, skatinimas naudotis CPO paslaugomis iš dalies galėtų
prisidėti spendžiant PO kompetencijos ir išteklių problemą bei paspartintų pačias procedūras. Tai
konstatuojama ir LR ūkio ministerijos 2011 m. parengtoje ataskaitoje „Viešųjų pirkimų problematika ir
sprendimų kryptys“, kurioje teigiama: „Mažesnės perkančiosios organizacijos neturi pakankamai
pajėgumų ir kompetencijos vykdyti viešuosius pirkimus bei užtikrinti viešųjų pirkimų vykdymo
teisėtumą. Tokių organizacijų pirkimus ypač tikslinga centralizuoti.“ Tačiau pastebima, kad CPO
galimybės nėra pakankamai išnaudojamos49.
36. paveikslas Veiksniai, ribojantys naudojimąsi CPO
paslaugomis

Šaltinis: PO apklausos internetu, 2012 m. kovas.

Didžioji respondentų dalis kaip pagrindinį trūkumą, neskatinantį naudotis CPO paslaugomis, įvardija
nepakankamą CPO katalogą. Per CPO gali būti įsigyti tik standartizuoti objektai, o dažniausiai perkami
nestandartizuoti produktai / darbai / paslaugos. Tai iš dalies paaiškina santykinai mažą CPO
naudojimą, įsigyjant ES lėšomis finansuojamus objektus. Visgi yra galimybių plėsti tam tikrų paslaugų,
kurios yra ganėtinai standartizuotos, CPO katalogą ir skatinti juo naudotis PO, pvz., projektų
administravimo paslaugos, projektų viešinimo paslaugos, renginių organizavimas, kelionių
organizavimas, spausdintuvų kasečių užpildymas, kt.
Nuomonės dėl pirkimų efektyvumo per CPO taip pat skirtingos. Viena vertus, skelbiama, kad per CPO
pavyksta nusiderėti dideles nuolaidas (pvz., ryšio paslaugos), tačiau pastebima, kad tam tikrus pirkimus
vykdant individualiai, prekes, darbus ar paslaugas pavyksta nusipirkti pigiau nei per CPO. Panašią riziką
yra identifikavusi ir Valstybės kontrolė, kuri savo atskaitoje teigia, kad naudojantis CPO yra rizika, kad
prekė, paslauga ar darbai bus nupirkti ne už mažiausią kainą rinkoje, o kokybė neatitiks PO keliamų
reikalavimų50.
49
50

Interviu su kontroliuojančiosiomis institucijomis.
LR valstybės kontrolė „Viešųjų pirkimų sistemos apžvalga. Išankstinio tyrimo ataskaita“, 2011 m. lapkričio 25 d.
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Taip pat gana įdomus faktas, kad mažesniosios organizacijos, kurios nepriklauso TOP 100 PO, kurių
pirkimus kaip tik būtų tikslinga centralizuoti, nepakankamai žino apie CPO galimybes – maždaug
ketvirtadalis įvardijo kaip ribojantį veiksnį, todėl būtų tikslinga per projektų vykdytojų mokymus labiau
akcentuoti CPO galimybes.
Pastebėta, kad nemaža dalis ES finansuojamų projektų vykdytojų, kurie PO priklauso panašioms grupėms,
pvz., nemažai projektų įgyvendina ugdymo įstaigos (mokyklos, lopšeliai-darželiai, gimnazijos), sveikatos
priežiūros įstaigos (pvz., smulkesnės regioninės ligoninės, poliklinikos), todėl kaip viena alternatyvų,
sprendžiant gebėjimų trūkumo problemą, būtų panašių pirkimų centralizavimas (specializuoti centralizuoti
pirkimai) arba pavedimas vykdyti kitoms institucijoms (pvz., savivaldybėms), turinčioms didesnę viešųjų
pirkimų patirtį, arba viešųjų pirkimų vykdymo paslaugų įsigijimas iš išorės. Pvz., iš 2009–2011 m. vykdytų
34 139 viešųjų pirkimų 624 buvo pavesti vykdyti kitoms institucijoms, t. y. 1,8 proc. nuo visų pirkimų.
Vertinant tik ES lėšomis finansuojamus pirkimus, šis santyki siekė 2,9 proc. Pastebėta, kad pirkimus
kitoms institucijoms pavedė vykdyti įstaigos, turinčios teritorinius administravimo vienetus, pvz.,
teritorinės darbo biržos, kai kurios mokyklos, ligoninės, vaikų darželiai ir kt.51
3.2 poskyrio apibendrinimas:

51

•

Vertinant atliktos atvejo studijos bei įvykdytos apklausos rezultatai parodė, kad apskritai stebimi
ganėtinai dideli kokybiniai pirkimų gebėjimų skirtumai tarp atskirų PO. Didesnės ar daugiau
pirkimų organizuojančios PO turi akivaizdžiai geresnius gebėjimus ir patirtį, todėl ir jų procedūrų
kokybė gerokai aukštesnė.

•

Didelę mažesniųjų PO viešųjų pirkimų dalį vykdo darbuotojai, kurių pagrindinė funkcija nėra
viešieji pirkimai. Apklausos rezultatai parodė, kad apie 43 proc. respondentų, kurie nepriklauso
TOP 100 PO, nurodė neturintys viešųjų pirkimų specialistų. Apie 50 proc. respondentų, kurie
nepriklauso didžiausių PO šimtukui, įvardijo viešųjų pirkimų patirties stoką kaip labai reikšmingą
veiksnį, siekiant tinkamai ir efektyviai vykdyti viešuosius pirkimus. Šią problemą patvirtina ir
įgyvendinančiųjų institucijų apklausa (70 proc. respondentų tai įvardija PO patirties stoką kaip
reikšmingą problemą). Vienas galimų sprendimo būdų būtų plėsti CPO paslaugų katalogą (pvz.,
įtraukiant projektų viešinimo, projektų administravimo, elektros tiekimo, kelionių organizavimo,
renginių organizavimo, spausdintuvų kasečių pildymo ir kt. paslaugas) bei centralizuoti viešųjų
pirkimų vykdymą, juos pavedant vykdyti kitoms, labiau patyrusioms institucijoms (pvz., žinybinio
lygmens centralizavimas). Visgi pažymėtina, kad ES paramą panaudoti trukdo ne tik PO gebėjimų
stoka, tačiau ir projektų vykdytojų suinteresuotumo ir atsakomybės stygius laiku vykdyti viešuosius
pirkimus, laikytis terminų (ypač valstybinio sektoriaus institucijos), tai iš dalies irgi nulemia, kodėl
viešieji pirkimai vėluoja, o dėl to vėluoja ir veiklų įgyvendinimas.

•

Viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų kompetencija nėra vertinama kaip
reikšmingiausias veiksnys viešųjų pirkimų sistemoje, be to, PO palankiai vertina
kontroliuojančiųjų institucijų kompetenciją. Reikšmingesni kiti veiksniai, tokie kaip žmogiškųjų
išteklių poreikis ir administracinė našta, dažna reglamentavimo kaita ir sudėtingumas.
Mažesniesiems PO (kurie nepriklauso TOP 100 sąrašui) reikšminga patirties viešųjų pirkimų
srityje trūkumo problema.

•

Viena įgyvendinančiųjų institucijų projektų vadovų kompetencijų problemų – platus jų funkcijų
spektras, reikalaujantis tiek vadybinių, tiek teisinių, tiek kartais inžinerinių, technologinių
kompetencijų. Vykdant tiek daug skirtingų funkcijų, projektų vadovams sudėtingiau įsigilinti į
vieną ar kitą sritį, tokią kaip viešieji pirkimai. Patys projektų vadovai įvardija, kad jiems pritrūksta
žinių viešųjų pirkimų srityje ir siūlo viešųjų pirkimų funkciją perduoti viešųjų pirkimų
specialistams.

•

Nors didesnioji PO dalis kontroliuojančiųjų institucijų kompetencijas bendrai vertina gerai arba
labai gerai, nemaža įgyvendinančiųjų institucijų ir PO dalis nurodo institucijų teikiamų išvadų
aiškumo, pagrįstumo, nuoseklumo, suderinamumo problemas. Taip pat akcentuojama problema
dėl VPT išvadų ir atsakymų pateikimo neoperatyvumo, o tai neigiamai veikia ES paramos
įsisavinimo tempus.

VPT pateikti viešųjų pirkimų statistiniai duomenys už 2009–2011 m.
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4.

Viešųjų pirkimų reglamentavimas

4.1 VPĮ nuostatų kaita
Nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2011 m. spalio 1 d. VPĮ 2008–2012 m. laikotarpiu buvo pakeistas 9 kartus,
toliau aptariami pagrindiniai VPĮ pakeitimai, turėję reikšmingesnės įtakos viešųjų pirkimų
procedūroms, jų spartai, efektyvumui ir korupcijos rizikai.
2008 m. liepos 3 d. Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23,
24, 27, 28, 30, 31, 33, 38, 39, 41, 51, 57, 58, 70, 72, 75, 79, 81, 93, 95, 98, 100 straipsnių,
IV skyriaus, 1 ir 2 priedėlių ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymas52
Apibendrinimas
VPĮ pakeistas siekiant, kad būtų operatyviau atliekami supaprastinti viešieji pirkimai, tarp jų
naudojant ES finansinės paramos lėšas, kad būtų lankstesnės viešosios pirkimų procedūros,
atsižvelgiant į PO atliekamų pirkimų specifiką, taip pat siekiant įgyvendinti Europos Bendrijų
Komisijos keliamus tikslus dėl viešųjų pirkimų administracinės naštos mažinimo.
VPĮ pakeitimo uždaviniai:
1) nustatyti paprastesnį VPĮ nurodytų klasikinio sektoriaus PO atliekamų supaprastintų pirkimų
reglamentavimą;
2) patikslinti kai kurias VPĮ nuostatas (derinti jas su pirmiau nurodytomis direktyvomis) ir atlikti kitus
VPĮ pakeitimus.
Supaprastinti pirkimai
VPĮ iš esmės pakeistas Įstatymo IV skyrius „Supaprastinti pirkimai“ – panaikintas supaprastintų
pirkimų būdų ir procedūrų, pirkimo dokumentų turinio, paaiškinimų teikimo, pasiūlymų pateikimo
būdo, jų įforminimo ir kitas susijęs reglamentavimas. Siekiant nustatyti paprastesnį ir lankstesnį
klasikinio sektoriaus PO atliekamų supaprastintų pirkimų reglamentavimą, VPĮ leista klasikinio
sektoriaus perkančiosioms organizacijoms supaprastintus pirkimus atlikti pagal jų pasitvirtintas
taisykles. Tačiau, siekiant užtikrinti pirkimų skaidrumą, PO, atlikdamos supaprastintus pirkimus, ir
toliau turi laikytis VPĮ nustatytų pirkimų principų ir tikslų, VPĮ nustatyta tvarka skelbti apie pirkimus,
pranešimą apie sprendimą pirkti ir teikti ataskaitas. Šis pakeitimas vertintinas teigiamai, nes galimybė
pačioms PO pasitvirtinti pirkimo taisykles leidžia individualizuoti pirkimo procedūras ir pritaikyti jas
prie konkrečios organizacijos poreikių, taip sukuriamos didesnio efektyvumo prielaidos. Kita vertus,
naudodamasi šia galimybe PO dažnai neišvengia neatitikties VPĮ nuostatoms, ypač joms keičiantis,
todėl per pirkimo procedūras pirkimai stabdomi, o tai kenkia spartai ir efektyvumui. Kita vertus,
didesnis lankstumas didina galimybes pačioms PO susikurti prielaidas piktnaudžiauti ir teoriškai
didina korupcijos riziką. Per tikslinių grupių diskusijas buvo nuomonių, kad, siekiant sumažinti klaidų
tikimybę, vertėtų grįžti prie supaprastintų pirkimų būdų reguliavimo VPĮ, tačiau, autorių nuomone, to
daryti nevertėtų, o klaidų rizika galėtų būti valdoma taikant standartines pirkimų taisykles (daugiau žr.
2.1.2 poskyryje).
Atsisakyta reikalavimo gauti VPT sutikimą, norint nutraukti supaprastinto pirkimo procedūras, kaip
buvo nustatyta anksčiau.
Mažos vertės pirkimai
Vietoj iki tol nustatytų pirkimų, atliekamų taikant įprastą komercinę praktiką, įteisinti klasikinio
sektoriaus PO atliekami mažos vertės pirkimai. Nustatant šių pirkimų vertę (prekėms ir paslaugoms –
kai pirkimo vertė yra mažesnė kaip 100 tūkst. Lt, o darbų – mažesnė kaip 500 tūkst. Lt be pridėtinės
52

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=324492.
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vertės mokesčio), atsižvelgta į PO pasiūlymus, pagal ankstesnį teisinį reguliavimą nustatytą įprastai
komercinei praktikai taikomą vertę (prekėms ir paslaugoms – 75 tūkst. Lt, darbams – 300 tūkst. Lt)
bei kainų lygio padidėjimą per pastaruosius metus. Kadangi didžioji dauguma viešųjų pirkimų patenka
į mažos vertės pirkimų kategorija, šiuo pakeitimu ypač prisidėta prie efektyvumo didinimo.
Atsižvelgiant į tai, šiais VPĮ pakeitimais įteisinus klasikinio sektoriaus PO atliekamus mažos vertės
pirkimus, sudarytos sąlygos sparčiai ir efektyviai vykdyti pirkimo procedūras.
Kiti pakeitimai
Priimtais VPĮ pakeitimais taip pat nustatyta, kad pirkimo dokumentuose turi būti reikalavimas, kad
Komisijos nariams, ekspertams, įgaliotosios organizacijos vadovams nebuvo teikta dovanų, pinigų ar
paslaugų. Ši nuostata laikytina iniciatyva korupcijai mažinti, tačiau pakeitimas – labiau formalaus
pobūdžio ir didesnės įtakos korupcijos prevencijai neturi.
Taip pat įtvirtinta, kad tais atvejais, kai gali būti sudarytos kelios pirkimo sutartys, pasiūlymas turi būti
pateiktas ne kiekvienai pirkimo daliai, o vienai, kelioms ar visoms pirkimo dalims, kaip nurodo PO. Šis
pakeitimas prisidėjo prie administracinės naštos mažinimo PO.
Nurodyta, kad turi būti pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas arba pirkimo sutarties įvykdymo
užtikrinimas. Tai didina viešųjų pirkimų procedūrų efektyvumą, nes padeda išvengti nepagrįstų tiekėjų
pasiūlymų. Vis dėlto abejotina, ar reikalavimas pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą yra visais
atvejais adekvatus, nes tai mažina tiekėjų iniciatyvumą, taip pat reikalauja nustatyti ilgesnius
pasiūlymų pateikimo terminus.
VPĮ pakeitimais taip pat nustatyta, kad viešojo pirkimo komisija privalo leisti atplėšimo procedūroje
dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams viešai ištaisyti komisijos pastebėtus pasiūlymo susiuvimo ar
įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti per posėdį. Toks įstatymų leidėjo priimtas
pakeitimas didina viešųjų pirkimų skaidrumą ir aiškumą, inter alia mažina korupcijos riziką, nes
įstatymu aiškiai įtvirtinama, kokios klaidos gali būti ištaisomos per vokų atplėšimo procedūra ir kokie
netikslumai neturi esminės reikšmės.

Aptariamose VPĮ pakeitimui liberalizuotos klasikinio sektoriaus PO
supaprastintų pirkimų vykdymo taisyklėse procedūras leista nusistatyti
pačioms PO. Tai didina prielaidas efektyvumui didinti, kita vertus, perkelia
atsakomybę PO ir didina neatitikimų riziką. Reikšmingo poveikio korupcijos
padidėjimui (sumažėjimui) tai neturėjo sukelti.

2009 m. liepos 22 d. Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 27,
28, 30, 33, 39, 40, 43, 45, 49, 57, 62, 74, 85, 86, 89, 92 straipsnių pakeitimo ir
papildymo, įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymas53
Apibendrinimas
VPĮ pakeitimu siekiama, kad būtų skaidrios viešosios pirkimų procedūros, kad jos būtų
veiksmingesnės, kad būtų racionaliai naudojamos lėšos, skirtos viešiesiems pirkimams, taip pat kad
būtų didesnė konkurencija ir sumažėtų korupcijos viešuosiuose pirkimuose pasireiškimo galimybės.
VPĮ keitimo uždaviniai:
1) įpareigoti visas PO:
– vykdyti viešuosius pirkimus, naudojantis elektroninėmis priemonėmis;
– planuoti einamaisiais biudžetiniais metais numatomus atlikti pirkimus ir apie juos skelbti
viešai, taip pat skelbti informaciją apie pirkimo procedūrų vykdymo eigą, apie įvykdytas ar
nutrauktas pirkimo sutartis (preliminariąsias sutartis);
53
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2) įgyvendinti konkurencijos užtikrinimo kontrolės priemones, vykdant viešuosius pirkimus;
3) nustatyti griežtesnį vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje
veikiančių PO atliekamų supaprastintų pirkimų reglamentavimą;
4) pakeisti Viešųjų pirkimų tarnybos statusą;
5) patikslinti kai kurias su tuo susijusias VPĮ nuostatas.
Skelbimas apie pirkimo procedūras
Pakeičiant VPĮ, PO, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas
užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, įpareigojamos sudaryti
viešųjų pirkimų vykdymo einamaisiais biudžetiniais metais planus, kasmet skelbti apie planuojamus
tais metais atlikti viešuosius pirkimus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir, esant
techninei galimybei, PO tinklalapyje; viešai skelbti pirkimo dokumentus, taip pat apie pagrindinius
atliekamo viešojo pirkimo procedūrų etapus, pildant pirkimo procedūrų ataskaitą dalimis Centrinėje
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka. Be to, siūloma
skelbti pirkimų, įvykdytų ar nutrauktų pirkimo (preliminariųjų) sutarčių ataskaitas, išskyrus sudarytas
atliekant mažos vertės pirkimą ar atliekant pirkimus pagal sudarytą preliminariąją sutartį.
Siekiant pagreitinti viešųjų pirkimų atlikimo procesus, padidinti jų skaidrumą ir veiksmingumą, geriau
išnaudoti PO žmogiškuosius išteklius, PO įpareigotos užtikrinti, kad viešieji pirkimai, vykdomi
naudojantis Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema, kalendoriniais metais sudarytų ne mažiau
kaip 50 proc. bendros PO viešųjų pirkimų vertės. Šiuo pakeitimu viešųjų pirkimų procedūros ypač
paspartintos, nes nebereikiant pirkimo dokumentų vežti fiziškai ar siųsti per pašto tarnybas, sutaupoma
laiko ir sąnaudų. Be to, atliekant pirkimo procedūras elektroninėmis priemonėmis didėja pirkimo
skaidrumas, o tai mažina korupcijos galimybę.
Atsisakyta reikalavimo PO gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, norint tarptautinių pirkimų atveju
atmesti visus pasiūlymus. Atsisakyta pareigos PO „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“
spausdinti skelbimus apie viešuosius pirkimus, o juos skelbti tik Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje. Vis dėlto atkreiptinas dėmesys, kad nuostatų, susijusių su skelbimų apie
viešuosius pirkimus oficialiame leidinyje, įsigaliojimas buvo atidėtas iki 2012 m. sausio 1 d., ir nors šios
normos įsigaliojo, iki jų įsigaliojimo VPĮ buvo keistas dar kartą ir nuo nurodytos datos galioja VPĮ 7 str.
3 d., kuri išlaiko PO pareigą skelbti „Valstybės žinių“ priede skelbimus apie viešuosius pirkimus. Taigi
faktiškai ši nuostata neturėjo jokios įtakos teisiniam viešųjų pirkimų reglamentavimui ir neužtikrino
laukto efekto. Reikalavimas skelbti informaciją „Valstybės žinių“ priede yra perteklinis, nesukuria
pridėtinės vertės, neužtikrina didesnės konkurencijos, neprisideda prie viešųjų pirkimų tikslų
pasiekimo, tačiau susijęs su reikšmingomis PO išlaidomis, dėl to, autorių nuomone, naikintinas.
Nustatytas reikalavimas PO registruotis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Taip pat
įtvirtinta, kad PO pirkimo dokumentus, kuriuos įmanoma pateikti elektroninėmis priemonėmis,
įskaitant technines specifikacijas, dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), taip pat atsakymus į
tiekėjo klausimus turi skelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje su skelbimu apie
pirkimą. Jeigu pirkimo dokumentų neįmanoma paskelbti šioje sistemoje, PO privalo tiekėjui juos
pateikti kitomis priemonėmis. Pažymėtina, kad šiuo reikalavimu įtvirtinta PO pareiga su skelbimu apie
viešąjį pirkimą pateikti visą susijusių dokumentų paketą. Toks teisinis reguliavimas apsunkina ir lėtina
viešųjų pirkimų įgyvendinimą, nes dar iki paskelbimo apie viešąjį pirkimą PO privalo parengti visus
dokumentus, o juos paskelbusi, turi laukti paraiškų iš tiekėjų. Manytina, kad VPĮ šiuo požiūriu būtų
galima koreguoti nustatant, kad kartu su skelbimu apie pirkimą turi būti pateikta pakankama, tačiau
nebūtinai visai medžiaga, o teikiant paraiškas PO galėtų baigti ruošti ir kitus dokumentus, kurie nėra
būtini tiekėjams apsispręsti, ar dalyvauti viešajame pirkime.
Atsižvelgus į gautas pastabas, kad vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriaus
PO viešuosius pirkimus dažnai atlieka neskelbdamos apie pirkimą ir dėl to prekių, paslaugų ar darbų
įsigyja didelėmis, galimai aukštesnėmis nei rinkos, kainomis, ir siekiant padidinti šių pirkimų
skaidrumą, jų viešumą ir efektyvumą, panaikinta galimybė pirkti iš susietų įmonių. Šis pakeitimas
vertintinas nevienareikšmiškai, nes, iš vienos pusės, tai reiškia, jog PO įpareigojama apie pirkimą
skelbti viešai, ir tai leidžia viešajame pirkime dalyvauti visiems pageidaujantiems tiekėjams. Didesnis
dalyvaujančių tiekėjų skaičius lemia konkurencingumą, taigi, ir efektyvumą. Iš kitos pusės, pailgėja
pirkimo procedūros, todėl pirkimas užsitęsia.
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Taip pat nustatyta, kad komunalinio, kaip ir klasikinio sektoriaus PO skelbtų apie pirkimus VPĮ
nustatyta tvarka, teiktų Viešųjų pirkimų tarnybai supaprastinto pirkimo procedūrų ataskaitas (išskyrus
mažos vertės pirkimus), skelbtų apie sudarytas ir nesudarytas pirkimo sutartis VPĮ 7 straipsnio 3 dalies
2–6 punktuose nustatytais atvejais (pirkimo procedūra buvo nutraukta, atmestos visos paraiškos ar
pasiūlymai, paraiškų ar pasiūlymų nebuvo gauta).

Aptartas VPĮ pakeitimas reikšmingai prisidėjo prie viešųjų pirkimų procedūrų
spartos didinimo, nes viešųjų pirkimų vykdymas elektroninėmis priemonėmis
leidžia sutrumpinti pirkimo procedūrų terminus ir taupo tiekėjų sąnaudas. Taip
pat dėl elektroninės erdvės atsekamumo ir įpareigojimo skelbti pirkimus ir kitą
informaciją yra didinamas skaidrumas ir mažinamos korupcijos galimybės.

2010 m. vasario 11 d. Viešųjų pirkimo įstatymo 2, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 22, 23, 24, 31, 32,
39, 41, 54, 58, 78, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 straipsnių, V skyriaus
pavadinimo ir priedo pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo 211, 941, 951, 952
straipsniais ir 98, 99, 100 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas54
Apibendrinimas
VPĮ pakeitimo tikslas ir esminis uždavinys – įgyvendinti ES teisės aktus. VPĮ pakeitimas parengtas
įgyvendinant 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/66/EB, iš dalies
keičiančios Tarybos direktyvas 89/665/EEB ir 92/13/EEB, dėl viešųjų sutarčių suteikimo peržiūros
procedūrų veiksmingumo didinimo nuostatas. Ši direktyva į nacionalinę teisė turėjo būti perkelta iki
2009 m. gruodžio 20 d.
Atidėjimo terminas
Priimtais pakeitimais įtvirtinta pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino sąvoka ir atsisakyta iki
tol galiojusio preliminarios eilės instituto. Atskira atidėjimo termino sąvoka suformuluota siekiant
aiškumo ir išskyrimo iš kitų privalomų pirkimo procedūros sustabdymo terminų. Atidėjimo terminas –
tai 15 dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį
išsiuntimo iš PO suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos ir per kurį negali
būti sudaroma pirkimo sutartis.
Atidėjimo termino institutas suteikė galimybę viešajame pirkime dalyvaujantiems tiekėjams, ypač
suinteresuotiems dalyviams ir suinteresuotiems kandidatams, įvertinti PO sprendimus ir nutarti, ar
tikslinga juos ginčyti. Taigi PO neleidžiama labai greitai po sprendimo dėl viešojo pirkimo laimėtojo
sudaryti pirkimo sutarties siekiant, kad nebūtų galima panaikinti jų ginčytino sprendimo. Numatyti
atvejai, kai atidėjimo terminas gali būti netaikomas (t. y. kai yra tik vienintelis suinteresuotas dalyvis ir
nėra suinteresuotų kandidatų; pirkimo sutartis sudaroma pagal preliminariąją sutartį ar dinaminę
pirkimo sistemą; supaprastintų pirkimų atveju pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 000 Lt).
Taip pat nustatyti atvejai, kai PO tam tikrą laikotarpį neleidžiama sudaryti pirkimo sutarties (t. y. kai
tiekėjas pateikia pretenziją PO arba kreipiasi į teismą, ginčydamas PO veiksmus ar sprendimus).
Gavusi tiekėjo pretenziją PO turi stabdyti pirkimo procedūrą, kol ši pretenzija bus išnagrinėta ir
priimtas sprendimas. Be to, PO negalės sudaryti pirkimo sutarties anksčiau nei po 15 dienų nuo
pranešimo apie jos priimtą sprendimą, išnagrinėjus pretenziją iki išsiuntimo tiekėjams dienos. PO
turės atidėti pirkimo sutarties pasirašymą ir tuo atveju, kai tiekėjas ginčydamas jos veiksmus ar
sprendimus kreipiasi į teismą. Taip siekta užtikrinti, kad tiekėjo prašymą ar ieškinį teismui pateikus
prieš pat atidėjimo termino pabaigą, nesutrumpėtų teismui skirtas laikotarpis, per kurį jis turi imtis
priemonių, visų pirma siekdamas pailginti sutarties sudarymo atidėjimo terminą. Teismui taip pat turi
būti skiriama laiko atlikti išankstinį vertinimą ir nustatyti, ar apskritai galima atlikti viešojo pirkimo
procedūros peržiūrą.
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Pirkimai iš socialinių įmonių
Pakeitimais įtvirtinta pareiga skelbti apie pirkimus iš socialinių įmonių, skelbime ir pirkimo
dokumentuose nurodžius, kad pirkimas rezervuotas socialinėms įmonėms. Pirkimo dokumentuose iš
tiekėjų turi būti reikalaujama pagrįsti atitinkamą įmonės statusą. Šis pakeitimas turėjo įtakos viešųjų
pirkimų spartai, nes siekiant užtikrinti konkurenciją tarp socialinių įmonių, PO nebegali pirkti iš savo
pačios pasirinktos įmonės. Kita vertus, šiuo pakeitimu sukūrus konkurencinę aplinką, mažinama
korupcijos rizika.
Pirkimo dokumentai
PO įpareigojamos CVP IS iš anksto viešai skelbti tarptautinės vertės pirkimų techninių specifikacijų
projektus, kad suinteresuoti asmenys galėtų dalyvauti vertinant viešųjų pirkimų sąlygas.
PO pirkimo dokumentuose turi nurodyti visas sutarties sąlygas pagal VPĮ įstatymo 18 str. 6 d.
reikalavimus (įskaitant kainodaros taisykles, subrangovus, jeigu jie pasitelkiami, ir jų keitimo tvarką).
Šiuo pakeitimu ypač sumažinta korupcijos rizika, nes PO apribojama galimybė piktnaudžiauti,
nepateikiant visų dokumentų.
Ginčų nagrinėjimas ir iš to išplaukiančios sankcijos
Perkeliant direktyvos nuostatas, iš esmės pakeistas VPĮ V skyrius „Ginčų nagrinėjimas“. Atsižvelgiant į
įgyvendinamos direktyvos reikalavimus, suformuota tiekėjų teisių gynimo priemonių sistema, pagal
kurią tiekėjas gali kreiptis į teismą dėl:
1) laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar PO priimto
sprendimo vykdymo sustabdymą;
2) PO sprendimų, kurie neatitinka VPĮ reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo;
3) žalos atlyginimo;
4) pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia;
5) alternatyvių sankcijų taikymo.
Rengiant VPĮ pakeitimus, atsižvelgta ir į nacionalinę teismų praktiką. Nustatyta, kad pretenzijos
pateikimas PO yra privalomas tik tuo atveju, jeigu tiekėjas nori iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti
PO sprendimus. Po pirkimo sutarties sudarymo tiekėjas gali kreiptis tik į teismą. Pailgintas terminas,
per kurį tiekėjas gali ginčyti PO veiksmus ar sprendimus. Taip pat nustatyta, kad PO sudarius sutartį
su tiekėju, sutarties sudarymas gali būti ginčijamas tik teismo tvarka. Šis pakeitimas mažina
korupcijos riziką, nes atsisakoma galimybės pačiai PO nagrinėti pretenziją dėl sutarties, kurios šalis ji
yra. Pakeitimas, be kita ko, turi įtakos ir viešųjų pirkimų spartai, nes praleidžiant ikiteisminę ginčo
sprendimo tvarką, sudaromos sąlygos greičiau išspręsti ginčą.
Viešojo pirkimo sutartis, sudaryta pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo
nuostatas, tam tikrais atvejais galės arba turės būti laikoma galiojančia. Tai atvejai, kai dėl viešojo
intereso būtina išsaugoti pirkimo sutarties pasekmes, arba išimtiniai atvejai, kai dėl tiesiogiai su
pirkimo sutartimi nesusijusių ekonominių interesų pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia
turėtų neproporcingų pasekmių. Be to, pavyzdžiui, pirkimo sutartis, sudaryta neteisėtai nepaskelbus
apie pirkimą, turi būti laikoma galiojančia, jeigu PO prieš 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju –
prieš 5 dienas) iki pirkimo sutarties sudarymo paskelbė pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo.
VPĮ nustatytais atvejais vietoj viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia turės būti taikomos
alternatyvios sankcijos (baudos PO arba sutarties trukmės sutrumpinimas).
Atestavimo sistema ir taikinimo mechanizmas
Atsisakyta atestavimo sistemos ir taikinimo mechanizmo. Anksčiau galiojusiame reguliavime buvo
numatyta, kad komunalinio sektoriaus įmonėms atliekant pirkimus, kiekvienas kandidatas ar dalyvis,
kuris mano, kad PO nesilaikė VPĮ reikalavimų ir taip pažeidė ar pažeis teisėtus jo interesus, turi teisę
iki pirkimo pabaigos kreiptis į Europos Bendrijų Komisiją dėl sutaikinimo. Prašymas sutaikyti galėjo
būti paduotas ir VPT, o ji privalo nedelsdama šį prašymą persiųsti Europos Bendrijų Komisijai. Šiuo
pakeitimu didinama viešųjų pirkimų proceso sparta, nes atsisakius papildomo ginčų sprendimo
mechanizmo ir ginčus sprendžiant įprastine tvarka, sutaupoma laiko.

96

Viešųjų pirkimų poveikio Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumui vertinimas

Šiuo VPĮ pakeitimu reformavus ginčų sprendimų skyrių, tiekėjams suteiktos
plačios teisės ginčyti PO sprendimus. Kadangi laikinosios apsaugos priemonės
taikomos formaliai įvertinus pareikštus reikalavimus, sudarytos sąlygos
tiekėjams nepagrįstai stabdyti pirkimo procedūrą. Be to, atsižvelgus į Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo formuotą praktiką, susiaurinta ir ikiteisminė ginčų
sprendimo tvarka. Įtvirtinus atidėjimo termino institutą, pirkimo procedūra
taip pat tapo sudėtingesnė ir ilgesnė, nes tiekėjams sudaromos palankesnės
sąlygos nuginčyti PO sprendimą. Apibendrinant galima teigti, kad šiuo
pakeitimu viešųjų pirkimų procedūros įgijo daugiau skaidrumo ir labiau
saugomos tiekėjų teisės, tačiau pati pirkimo procedūra tapo sudėtingesnė ir
lengviau vilkinama, dėl to ateityje galėtų būti svarstoma atisakyti atidėjimo
termino supaprastintuose pirkimuose arba tik mažos vertės pirkimuose bei
panaikinti galimybę tokiuose pirkimuose ginčyti pirkimo sutartis, paliekant tik
teisę reikalauti atlyginti nuostolius.

2010 m. gruodžio 23 d. Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, 56, 57, 71, 73, 81, 82, 83, 85, 86, 91, 92, 94, 951, 97
straipsnių, V skyriaus pavadinimo, 1, 2, 4 priedėlių ir priedo pakeitimo ir papildymo
įstatymas55
Apibendrinimas
VPĮ pakeitimo tikslas ir esminis uždavinys – įgyvendinti 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvos 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias
kelių transporto priemones nuostatas, kurios turi būti perkeltos į nacionalinę teisę iki 2010 m.
gruodžio 4 dienos. Pakeitimais taip pat būtina atsižvelgti į Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės
rekomendacijas, patobulinti VPĮ reglamentavimą, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų praktiką.
Mažos vertės pirkimai
VPĮ pakeitimu koreguojamas mažos vertės viešųjų pirkimų sąvokos apibrėžimas, siekiant aiškumo, ir
kad jo netinkamas taikymas nesudarytų prielaidų numatomos pirkimo vertės skaičiavimo taisyklių
pažeidimams. Nustatoma, kad visais atvejais taikoma maksimali riba, kada galima vykdyti mažos
vertės viešąjį pirkimą, – prekių ir paslaugų supaprastintų pirkimų atvejais ši riba siekia 100 tūkst. Lt
be pridėtinės vertės mokesčio, o darbų supaprastintų pirkimų atvejais – 500 tūkst. Lt be pridėtinės
vertės mokesčio. Taip siekiama, kad mažos vertės viešojo pirkimo riba būtų vienoda, kad ir kokios
aplinkybės būtų lėmusios mažos vertės viešojo pirkimo pasirinkimą.
Viešųjų pirkimų tarnybos funkcijos
Be to, išplėsta VPT kontrolės sritis ir sudaryti teisiniai pagrindai sukurti visą viešųjų pirkimų ciklą
apimančią kontrolės sistemą. VPĮ 8 straipsnio pakeitimai VPT nustato papildomas funkcijas
kontroliuoti, kaip PO užtikrina tinkamą viešųjų pirkimų planavimą ir pirkimo sutarčių vykdymą bei su
šių funkcijų vykdymu susijusias teises: gauti su pirkimo sutarties vykdymu susijusią informaciją ir
dokumentus, reikiamus VPT funkcijoms atlikti, taip pat laikinai, ne ilgiau kaip 30 dienų, paimti iš PO
šių dokumentų originalus, įforminus tai dokumentų poėmio aktu. Jeigu yra pagrindo manyti, kad su
pirkimais ar pirkimo sutarties vykdymu susiję dokumentai yra suklastoti, VPT suteikta teisė šių
dokumentų originalus perduoti teisėsaugos institucijoms. Taigi, išplėtus VPT funkcijas, jai suteikta
teisė kontroliuoti ir sutarčių vykdymą, taip išplečiant tarnybos kompetenciją ir sudarant jai teisines
prielaidas prižiūrėti visą proceso eigą. Pakeitimas turi teigiamos įtakos korupcijos prevencijai, nes VPT
kontroliuojant visą viešųjų pirkimų ciklą, išvengiama galimybių piktnaudžiauti.

55

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=389869.

97

Viešųjų pirkimų poveikio Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumui vertinimas

Pirkimo sutartis ir pirkimo dokumentai
Pagal VPĮ 18 str. 8 d. pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos,
išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus, nebūtų pažeisti VPĮ principai ir tokiems
pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas VPT sutikimas. Siekiant sumažinti PO tenkančią
administracinę naštą nustatyta, kad VPT sutikimo nereikalaujama, kai, atlikus supaprastintą pirkimą,
sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio).
Tikslinamos VPĮ 18 str. 9 ir 10 dalių nuostatos: nurodoma, kad supaprastintų pirkimų atveju pirkimo
sutarties vertė skaičiuojama be pridėtinės vertės mokesčio.
Numatyta nuostata, pagal kurią visos PO, pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, pirkimo
dokumentuose privalės nustatyti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus ir
(arba) kriterijus Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka.
Per derybas vertinant galutinius pasiūlymus (kuriuose nurodytos galutinės tiekėjų siūlomos kainos ir
galutiniai techniniai duomenys) pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, gali
būti netaikoma procedūra, kai iš pradžių dalyviams privaloma pranešti apie galutinių pasiūlymų
techninių duomenų įvertinimą, o tik paskui atlikti bendrą galutinių pasiūlymų vertinimą. Sudarius
galimybę iš karto atlikti bendrą galutinio pasiūlymo vertinimą, sutrumpėjo per derybas atliekamos
pirkimo procedūros trukmė, taigi, pakeitimas turėjo teigiamos įtakos pirkimų procedūros spartai ir
efektyvumui.

VPĮ techniškai patikslintas dėl mažos vertės pirkimų verčių apskaičiavimo, taip
sukuriant daugiau apibrėžtumo. Išplėtus VPT funkcijas, stiprinama viešųjų
pirkimų kontrolė, taip mažinama korupcijos rizika, kita vertus, dėl atliekamų
kontrolės veiksmų pirkimo procedūros užsitęs, nors, autorių nuomone, lieka
rizika, kad vien tik formalių proceso taisyklių pakeitimo nepakaks norint
užtikrinti, kad viešųjų pirkimų bylos būtų išnagrinėtos per 60 ir 45 dienų
terminus.

2011 m. birželio 21 d. Viešųjų pirkimų įstatymo 93, 94, 95, 951 ir 952 straipsnių
pakeitimo ir papildymo įstatymas56
Apibendrinimas
Šis VPĮ pakeitimas buvo priimtas kartu su keičiamomis CPK nuostatomis, perkeliant ginčų
nagrinėjimą reguliuojančias normas į CPK. Taip pat buvo pakeistas ir pats ginčų nagrinėjimo
institutas. Toks sprendimas priimtas atsižvelgus į tai, kad VPĮ buvo numatyti labai trumpi viešųjų
pirkimų bylų nagrinėjimo terminai, kurių praktiškai nebuvo laikomasi. Tokia situacija susidarė todėl,
kad civilinį procesą reglamentuojančios teisės normos nebuvo suderintos su VPĮ, ir VPĮ numatyti bylų
nagrinėjimo terminai faktiškai buvo neįgyvendinami. Toks teisinis neapibrėžtumas darė neigiamą
įtaką projektų plėtrai, tinkamam nacionalinių ir ES lėšų panaudojimui.
Priėmus VPĮ pakeitimą, iš VPĮ buvo išbrauktos į CPK perkeltos ir modifikuotos teisės normos. VPĮ V
skyrius „Ginčų nagrinėjimas“ buvo susiaurintas, siekiant išvengti dubliavimosi su proceso teisės aktu.
Ginčų nagrinėjimas
Nustatyta, kad tiekėjas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali prašyti CPK nustatyta tvarka. Šiuo
pakeitimu iš VPĮ buvo išbrauktos nuostatos, reglamentavusios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo
klausimus, o pakeitimo esmė – suderinti VPĮ nuostatas su CPK normomis ir taip užtikrinti realią
laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę.

56

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=403066.

98

Viešųjų pirkimų poveikio Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumui vertinimas

Ginčų nagrinėjimo instituto pakeitimas 2008–2012 m. laikotarpiu vertintinas kaip esmingiausias
viešųjų pirkimų reglamentavimo pasikeitimas, kuriuo sukurtos sąlygos sparčiau ir efektyviau
išnagrinėti viešųjų pirkimų bylas.

Priimti pakeitimai vertintini kaip turėję didžiausios įtakos viešųjų pirkimų
spartai ir efektyvumui aptariamu laikotarpiu, nes suderinus VPĮ ir CPK
nuostatas, atsirado reali galimybė teismams, nagrinėjantiems viešųjų pirkimų
bylas, jas išspręsti per racionalų terminą.

2011 m. birželio 21 d. Viešųjų pirkimų įstatymo 10, 33, 85, 93 ir 93 straipsnių pakeitimo
ir papildymo įstatymas57
Apibendrinimas
Šis VPĮ pakeitimas priimtas kartu su pirmiau aptartu tos pačios dienos VPĮ pakeitimu, siekiant
suderinti VPĮ nuostatas ir tinkamai įgyvendinti ES teisę.
Pirkimai, kuriems VPĮ netaikomas
Priėmus VPĮ pakeitimą nustatyta, kad VPĮ nuostatos netaikomos pirkimams, kuriems turi būti taikomi
specialūs informacijos apsaugos reikalavimai, nustatyti Lietuvos Respublikos įstatymuose ar Lietuvos
Respublikos Vyriausybės teisės aktuose. Anksčiau galiojusioje VPĮ redakcijoje ši nuostata buvo
aiškinama per valstybės paslapties institutą, konkrečiau pačiame VPĮ nustatant, kokiems tiksliai su
valstybės paslaptimi susijusiems pirkimams VPĮ netaikomas. Pakeitimais Vyriausybei buvo panaikinta
nustatyta tvarka, pagal kurią vykdomi pirkimai, susiję su Lietuvos kariuomenės karinių vienetų
dislokavimu užsienio valstybėse pagal tarptautinį susitarimą.
Paraiškos atmetimas dėl profesinio pažeidimo
VPĮ pakeitimais praplėsta sąvoka „profesinis pažeidimas“, dėl kurio pirkimo dokumentuose PO gali
nustatyti, kad paraiška atmetama. Nustatyta, kad „profesinis pažeidimas“ apima ir profesinės etikos
pažeidimą, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau
kaip vieni metai. Pakeitimais taip pat nustatyta, kad PO pirkimo dokumentuose gali nurodyti, jog
paraiška atmetama ir tais atvejais, kai tiekėjas yra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą, jeigu nuo
administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai, arba tiekėjas, kuris yra fizinis
asmuo, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, arba dėl tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, per
pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis.
Ginčų nagrinėjimas
VPĮ ginčų reguliavimas papildomai pakeistas nustatant, kad pretenzija PO turi būti pateikta faksu,
elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per kurjerį. Anksčiau galiojusioje VPĮ redakcijoje buvo
numatyta, kad pretenzija pateikiama bendraisiais bendravimo ir keitimosi būdais, įtvirtintais VPĮ.
Taigi pakeitimu pretenzijos pateikimo būdai buvo susiaurinti ir sukonkretinti.

Šie pakeitimai – labiau redakcinio pobūdžio ir didesnės įtakos viešųjų pirkimų
sistemai neturėjo.
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2011 m. rugsėjo 29 d. Viešųjų pirkimų įstatymo 7, 8, 10, 22, 24, 25, 56, 74 straipsnių
pakeitimo ir papildymo 81, 82 straipsniais įstatymas58
Apibendrinimas
VPĮ pakeitimai atlikti atsižvelgus į teisėsaugos institucijų rekomendacijas ir siekiant įgyvendinti
institucinę VPT reformą, užtikrinant realų šios valstybės institucijos nepriklausomumą,
savarankiškumą ir veiklos efektyvumą.
Viešųjų pirkimų tarnybos reforma
Priėmus VPĮ pakeitimo įstatymą, VPT nebėra pavaldi Ūkio ministerijai. Patikslinamos kai kurios VPT
funkcijos ir teisės.
Pirkimų paviešinimas
Be to, PO įpareigotos nedelsiant paviešinti visus pradedamus pirkimus, taip pat skelbti apie nustatytus
laimėtojus, ketinamus sudaryti bei jau sudarytus sandorius. Išimtis numatoma tik mažos vertės
pirkimams, o siūlomas viešinimo būdas – skelbimas PO interneto svetainėje.
Pažymėtina, kad pakeitus VPĮ, įtvirtinta PO, ketinančios vykdyti neskelbiamas derybas, pareiga apie
tai informuoti VPT ir gauti jos sutikimą pasirinkti šį pirkimo būdą. Ši naujovė VPT leis neskelbiamų
derybų būdo pasirinkimo pagrįstumą įvertinti ne pirkimui pasibaigus, kaip buvo iki aprašomų
pakeitimų, o dar prieš jį pradedant. Tai sudarys realią galimybę užkirsti kelią piktnaudžiauti įstatymo
nuostatomis, sumažins neskaidrių viešųjų pirkimų ir PO, o kartu – ir visai valstybei žalingų sutarčių
sudarymo riziką. Pažymėtina, kad Lietuva pirmauja ES pagal pirkimų, atliekamų neskelbiamų derybų
būdu skaičių, todėl įstatymų leidėjo pakeitimai, atsižvelgiant į tai, – logiški ir pagrįsti, nes iki tol
praktikoje pasitaikydavusias dažnas problemas buvo būtina spręsti. Kita vertus, abejonių kelia
pasirinktas kontrolės būdas. Manytina, kad siekiant išvengti galimų pažeidimų, buvo galima svarstyti
ir alternatyvių sankcijų, tokių kaip baudų skyrimas, įtvirtinimą. Atsižvelgiant į tai, kad neskelbiamos
derybos gali būti vykdomos dėl didelės skubos, ir siekiant pernelyg neapsunkinti PO, VPT įpareigota
tokį sutikimą duoti arba nurodyti priežastis, dėl kurių jį duoti atsisakoma, per penkias darbo dienas.
Viešųjų pirkimų tarnybai per šį terminą nepateikus atsakymo, laikoma, jog sutikimas gautas.

Įtvirtinus reikalavimą gauti VPT sutikimą dėl viešojo pirkimo neskelbiamų
derybų būdu, pirkimo procedūros išsitęs, tačiau, atsižvelgiant į nepagrįstai
didelį neskelbiamų derybų skaičių, toks pakeitimas suprantamas ir vertintinas
pozityviai.

4.1 poskyrio apibendrinimas
VPĮ Ataskaitoje nagrinėjamu laikotarpiu buvo pakeistas 9 kartus, pakeitimai yra dideli. Formaliai
vertinant iš viešųjų pirkimų teisinių santykių stabilumo perspektyvos akivaizdu, kad VPĮ keičiamas per
dažnai. Visgi turinio prasme padaryti pakeitimai reikšmingi ir, autorių nuomone, reikalingi. Tai
elektroninių pirkimų įdiegimas, ginčų sprendimo tvarkos reformavimas, supaprastintų pirkimų
reguliavimo lankstumo didinimas ir kt.
Būtų galima teigti, kad kiekvienas teisinį santykį reguliuojantis pakeitimas turi įtakos procedūrų
sudėtingumui, nes prie kiekvieno pokyčio reikia prisitaikyti, o tai visuomet kelia tam tikrų sunkumų.
Nespėjus prisitaikyti, galimi pažeidimai.
Patys pakeitimai vertintini nevienareikšmiškai. Paminint reikšmingiausius, elektroninių pirkimų
įdiegimas apskritai sistemą padarė sudėtingesnę, nes be įprastomis popierinėmis priemonėmis
vykdomų pirkimų atsirado alternatyva, kurios taikymas, be kita ko, sudėtingas dėl informacinių
58
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sistemų naudojimo, kurios, reikia pripažinti, nėra labai paprastos. Supaprastintų pirkimų
organizavimo tvarkos liberalizavimas, viena vertus, sukuria prielaidų lankstumui, kita vertus,
nepatyrusiems pirkimų santykių dalyviams taisykles taikyti tampa sudėtingiau, nes jas nusistatyti jie
turi patys. Pastaruoju metu atlikti VPĮ sugriežtinimai ir VPT funkcijų išplėtimas, išduodant sutikimus,
viena vertus, turi neigiamos įtakos procedūrų spartai, kita vertus, užkerta kelią procedūrų
pažeidimams.
Apibendrinant galima teigti, kad VPĮ pakeitimai turėjo poveikį procedūrų sudėtingumui, ypač
operatyvinio prisitaikymo prie pokyčių aspektu. Per trumpalaikę perspektyvą tokie pakeitimai galėjo
neigiamai paveikti procedūrų įgyvendinimą, tačiau per ilgalaikę ar sistemos perspektyvą pakeitimai iš
esmės buvo reikalingi. Kaip bendros sistemos, taip ir ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo
kontekste VPĮ pakeitimai iki prisitaikymo prie pakeitimų galėjo turėti neigiamos įtakos, tačiau
sistemos prasme pakeitimai sukuria prielaidas didinti skaidrumą, spartą ir efektyvumą. Visgi šių
prielaidų įgyvendinimas priklauso nuo sistemos dalyvių gebėjimų, kurie ne visais atvejais yra
pakankami.
Tarp nagrinėjamu laikotarpiu atliktų VPĮ pakeitimų patenka reikšmingi pakeitimai, susiję su
elektroninių pirkimų plėtra, procedūrų apskundimo tvarkos reformavimu, VPT funkcijų išplėtimu. Šie
pakeitimai didino pirkimų sistemos skaidrumą, atsekamumą ir kontrolę, todėl, autorių nuomone,
apibendrintai pakeitimai vertintini kaip sukuriantys prielaidas korupcijai sumažinti.

4.2 VPĮ taikymą reglamentuojančių pavyzdinių
metodinių dokumentų tinkamumas ir
pakankamumas
VPĮ taikymą reglamentuojantys teisės aktai iš esmės suderinti su VPĮ nuostatomis. Toliau trumpai
aptariami tobulinti aspektai.
Dėl Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodikos
VPĮ 9 str. 4 d. numato, kad numatomo pirkimo vertė apskaičiuojama pagal VPT patvirtintą pirkimo
vertės apskaičiavimo metodiką. Numatomo viešojo pirkimo vertės apskaičiavimo metodika yra
patvirtinta VPT direktoriaus 2003 m. vasario 23 d. įsakymu 1S-26 „Dėl numatomo pirkimo vertės
skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) (– toliau Numatomo
viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika).
Pagrindinės numatomo pirkimo vertės apskaičiavimo taisyklės yra įtvirtintos Pirkimo direktyvose,
kurios atitinkamai perkeltos į nacionalinę teisę VPĮ 9 str. Tiek Pirkimų direktyvos, tiek VPĮ 9 str.
numato reikalavimą planuojant nuolat įsigyjamų prekių ir paslaugų pirkimus sumuoti visų to paties
tipo pirkimo sutarčių vertes. To paties pirkimo sutarties tipo apibrėžimo nepateikia nei Pirkimų
direktyvos, nei VPĮ. To paties tipo apibrėžimas yra pateiktas VPT patvirtintoje Numatomo viešojo
pirkimo vertės skaičiavimo metodikoje. Pažymėtina, kad to paties tipo paslaugų pirkimo sutartimis
laikomas labai platus sutarčių spektras, t. y. sutartys, kurios sudarytos dėl tos pačios kategorijos
paslaugų (VPĮ 2 priedėlis), ir (arba) sutartys, kurių sudarymu yra arba gali būti suinteresuotas tas pats
tiekėjas (12 p.). Taip labai išplečiamas agreguotinų pirkimo sutarčių ratas. Jeigu pirkimo sutartys
patenka į tą pačią kategoriją, jos turi būti sumuojamos, be to, turi būti pridedamos sutartys, kurių
sudarymu gali būti suinteresuoti tie patys asmenys. Pastebėtina, kad toje pat paslaugų kategorijoje
klasifikuojamas labai platus paslaugų spektras, pavyzdžiui, draudimo paslaugos ir bankų ir
investavimo paslaugos. Akivaizdu, jog bankai draudimo paslaugų neteikia, o draudimo bendrovės
neteikia bankų paslaugų, bet pagal taikytiną taisyklę šios sutartys turėtų būti sumuojamos. Paprastai
to paties tipo sutartimis siūloma laikyti sutartis, kurių sudarymu gali būti suinteresuoti tie patys
asmenys59. Pažymėtina, kad per tarpinės ataskaitos pristatymą VPT specialistai nurodė, kad jie
59 A. Brown, „Getting to Grips with Aggregation under the E.C. Public Procurement Rules“, (1993) 2 Public
Procurement Law Review 69.
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aptariamas metodikos nuostatas aiškina taip, jog PO turi teisę siaurinti tai pačiai kategorijai priskirtas
sutartis pagal tiekėjų suinteresuotumą. Tokia pozicija tik patvirtina metodikos nuostatų ydingumą ir
būtinybę jas performuluoti taip, kad visi suinteresuoti asmenys jas galėtų suprasti ir aiškinti vienodai.
Pažymėtina, kad VPĮ 9 str. 6 d. numato pareigą agreguoti tik tas to paties tipo sutartis, kai pirkimai dėl
savo pobūdžio yra atliekami nuolat. Pirkimo direktyvų 9 str. 7 d. tokius pirkimus anglų kalba vadina
regular in nature. O pirmiau nurodytos VPT metodikos 10 punktas referuoja tiesiog į pirkimus, kurie
atliekami nuolat. Dėl savo pobūdžio nuolatiniais laikytinų pirkimų sąvokos nėra išaiškinęs nei Europos
Sąjungos Teisingumo Teismas, nei EK, nei Lietuvos teismai, nei VPT. Dėl šios priežasties aptariamos
sąvokos aiškinimas tiek Lietuvoje, tiek kitose ES valstybėse narėse nėra vienareikšmiškas. Autorių
nuomone, dėl savo pobūdžio nuolatiniais laikytini tokie pirkimai, kurie yra įprastai būtini PO
poreikiams patenkinti (funkcijoms vykdyti), pavyzdžiui, nuolat perkamas biuro popierius, kiti raštinės
reikmenys, elektra, ir pan., nes be šių priemonių PO negalėtų vykdyti savo funkcijų. Pirkimai, kurie
priklauso nuo besikeičiančių aplinkybių, neturėtų būti laikomi nuolatiniais dėl savo pobūdžio. Pagal
analogiją galėtų būti paminėta Bendrojo Teismo (buvęs Pirmosios Instancijos Teismas) byla C-47/97,
kurioje teismas transporto paslaugų kontekste aiškindamas sąvoką regular in nature nurodė, kad
transporto paslaugos, organizuojamos pagal klientų poreikį, nėra laikomos nuolatinėmis dėl savo
pobūdžio. ES paramos lėšų kontekste, autorių nuomone, galėtų būti laikoma, kad pirkimai, kurie
vykdomi ES paramos lėšoms panaudoti, dėl šios specifinės paskirties nelaikytini nuolatiniais ir
neagreguotini su kitomis sutartimis.

Dėl neapibrėžtos „dėl savo pobūdžio nuolatinių pirkimų“ sąvokos ir dėl
nepagrįstai plataus „to paties tipo“ paslaugų pirkimo sutarčių apibrėžimo dalis
„nacionalinės reikšmės“ pirkimų, kurie galėtų būti vykdomi supaprastintų
pirkimų tvarka, privalo būti vykdomi tarptautinių pirkimų tvarka.
Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika nenumato VPĮ 9 str. 14 d. įtvirtintos išimties
iš bendros nuolatinių (pasikartojančių) pirkimo sutarčių agregavimo taisyklės. Kai per finansinius
metus ar 12 mėnesių nuo pirkimo pradžios perkamos paslaugos ar prekės yra suskirstytos į atskiras
dalis, dėl kurių numatoma sudaryti atskiras sutartis, kiekvienos jų verte yra laikoma visų dalių
agreguota vertė, tačiau minėta išimtis leidžia atskiras dalis įsigyti supaprastintų pirkimų tvarka, jeigu
tokios kiekvienos atskiros sutarties vertė neviršija 276 224 Lt, o bendra tokių atskirų dalių vertė
neviršija 20 proc. bendros visų pirkimo dalių vertės. Perkant darbus analogiška taisyklė galioja dėl visų
darbų, atliekamų tame pačiame objekte, tačiau vienos dalies vertė tokiu atveju neturi viršyti
3 452 800 Lt.
Pavyzdys
PO per finansinius metus planuoja įsigyti kompiuterių už toliau nurodytas sumas:
I ketv. – 200 000 Lt;
II ketv. – 300 000 Lt;
III ketv. – 100 000 Lt;
IV ketv. – 75 000 Lt.
Iš viso: 675 000 Lt. 20 proc. nuo minėtos sumos sudaro 135 000 Lt.
Bendra visų prekių vertė viršija tarptautinio pirkimo vertę, todėl PO pagal bendrą taisyklę kiekvieną pirkimą turėtų vykdyti
vienu iš tarptautinių pirkimų būdų. Nors nė viena iš atskirų dalių neviršija 276 224 Lt, tik III ketv. ir IV ketv. pirkimai
neviršija 20 proc. bendros visų pirkimų vertės, t. y. 135 000 Lt, PO, vadovaudamasi VPĮ 9 str. 14 d. numatyta išimtimi, turi
teisę bet kurį iš numatytų pirkimų III arba IV ketvirtį vykdyti supaprastintų pirkimų tvarka. Be to, metų pabaigoje
paaiškėjus, jog PO biudžete liko pinigų ir ji pageidauja įsigyti kompiuterių už papildomus 25 000 Lt, ji tokį pirkimą taip pat
galėtų vykdyti supaprastintų pirkimų tvarka, iki kol bus pasiekta bendra 20 proc. riba.
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Be abejo, nors Numatomo pirkimo vertės skaičiavimo metodika nenumato VPĮ 9 str. 14 d. numatytos
išimties, PO bet kuriuo atveju turi teisę naudotis įstatyme numatyta išimtimi.

Visgi, siekiant išvengti PO abejonių, būtų rekomenduotina pasiūlyti VPT
papildyti Numatomos pirkimo vertės skaičiavimo metodiką, joje numatant
visas VPĮ 9 str. įtvirtintas taisykles, apibrėžti „dėl savo pobūdžio“ nuolatiniais
laikomų pirkimų sąvoką ir susiaurinti paslaugų pirkimo sutartims taikytiną „to
paties tipo“ sutarčių apibrėžimą.

Dėl VPT rekomendacijų ir kitų aiškinamųjų dokumentų
VPT yra parengusi daug rekomendacijų, kuriose išdėstyti patarimai PO įvairiais viešųjų pirkimų
procedūrų organizavimo klausimais. Rekomendacijas galima skirstyti į bendrąsias, skirtas bendriems
esminiams viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo klausimams, ir specialiąsias, skirtas išimtinėms
procedūroms ar atskiroms prekėms bei paslaugoms įsigyti.
VPT parengtos bendrosios rekomendacijos:
1.

Viešųjų pirkimų gairės PO vadovui.

2. PO viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijos.
3. Viešojo pirkimo komisijos nario atmintinė.
4. Tarptautinių viešųjų pirkimų skelbimų tipinių formų pildymo rekomendacijos.
5. Prekių ir paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų taikymo
rekomendacijos.
6. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinės rekomendacijos.
7.

Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo rekomendacijos.

8. Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo
rekomendacijos.
9. Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijos.
10. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų skatinimo dalyvauti viešuosiuose pirkimuose
rekomendacijos.
11. Socialinės apsaugos reikalavimų taikymo viešuosiuose pirkimuose rekomendacijos.
Pirmiau nurodytos rekomendacijos apima praktiškai visą pirkimo procedūros organizavimo ciklą.
Pateiktos rekomendacijos PO vadovui, viešojo pirkimo komisijos nariams. Parengtos esminių pirkimo
dokumentų dalių, t. y. tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo, pasiūlymų vertinimo ir pirkimo
sutarčių projektų, naudojant standartines sutarčių sąlygas, rekomendacijos. Taip pat rekomendacijos
dėl skelbimų formų pildymo ir vėlesnių problematiškesnių pirkimų klausimų. Neįprastai mažos
pasiūlymo kainos pagrindimo bei pirkimo sutarčių keitimo rekomendacijos. Nepamirštos ir
rekomendacijos, susijusios su aktualių politikų įgyvendinimu, – smulkiojo verslo dalyvavimo
viešuosiuose pirkimuose skatinimo ir socialinės apsaugos reikalavimų taikymo rekomendacijos.
Autorių nuomone, VPT rekomendacijomis apimamų klausimų spektras yra pakankamai platus ir iš
esmės pakankamas. Vis dėlto per apklausas PO atstovai pateikė nuomonę, jog rekomendacijų turinys
nėra pakankamas, jose trūksta pavyzdžių, jas sunku suprasti ir taikyti. Vienas pavyzdžių –
informacijos, kaip taikyti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų bei kaip elgtis,
gavus neįprastai mažos kainos pasiūlymą. Autorių nuomone, pasiūlymų vertinimo rekomendacijos yra
ganėtinai detalios ir apima pagrindinius pasiūlymų vertinimo klausimus bei metodikas. Abejotina, ar
būtų įmanoma parengti pasiūlymų vertinimo rekomendacijas, kurios būtų konkrečios ir tiesiogiai
pritaikomos visiems pirkimams, numatytų ekspertinio vertinimo balų suteikimo skales ir pan., nes šie
103

Viešųjų pirkimų poveikio Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumui vertinimas

aspektai priklauso nuo konkretaus pirkimo objekto. Minėta problema galėtų būti sprendžiama per
gerosios praktikos pavyzdžių viešinimą. Taip pat galėtų būti įvertinta galimybė bent tam tikrus
klausimus teikti kaip atmintines (kokia yra parengta viešojo pirkimo komisijos nariams), kurios būtų
geriau suprantamos vartotojui, todėl, tikėtina, bus geriau suprantamos, palyginti su
rekomendacijomis, parengtomis kaip teisės aktas.
Neįprastai mažos pasiūlytos kainos pagrindimo rekomendacijos neatitinka šiuo metu galiojančios VPĮ
redakcijos, nes jose numatyta, kad neįprastai mažos kainos institutas privalomai taikomas tik vykdant
tarptautinius pirkimus. O šiuo metu galiojanti VPĮ redakcija numato, kad šis institutas taikomas ir
supaprastintų pirkimų atveju. Minėtas netikslumas gali klaidinti PO, todėl turėtų būti ištaisytas. Be to,
rekomendacijos galėtų būti papildytos, atsižvelgiant į Lietuvos teismų formuojamą praktiką dėl PO
galimybių atmesti neįprastai mažos kainos pasiūlymus bei pačios VPT nuomone ir rekomendacijomis,
kada PO turėtų (galėtų) atmesti neįprastai mažos kainos pasiūlymus.
Be rekomendacijų bendraisiais klausimais, VPT yra parengusi ir rekomendacijų specialiaisiais viešųjų
pirkimų procedūrų klausimais:
1.

Konkurencinio dialogo taikymo rekomendacijos.

2. Elektroninio aukciono taikymo CVP IS sistemos priemonėmis rekomendacijos.
3. Elektros energijos tiekimo viešųjų pirkimų vykdymo rekomendacijos.
4. Kultūros ir meno prekių bei paslaugų viešųjų pirkimų vykdymo rekomendacijos.
5. Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų viešojo pirkimo dokumentų rengimo rekomendacijos.
6. Judriojo (mobiliojo) telefono
rekomendacijos.
7.

ryšio

paslaugų

viešojo

pirkimo

dokumentų

rengimo

Kompiuterinės įrangos techninių specifikacijų rengimo rekomendacijos.

8. Keleivių pervežimo oro transportu paslaugų (lėktuvo bilietų) viešojo pirkimo dokumentų
rengimo rekomendacijos.
Taip pat standartinius dokumentus:
1.

Standartinės atviro konkurso sąlygos, vykdant pirkimą CVP IS priemonėmis.

2. Standartinės atviro konkurso sąlygos.
3. Standartinės riboto konkurso sąlygos.
4. Standartinės supaprastinto atviro konkurso sąlygos.
5. Standartinės supaprastinto riboto konkurso sąlygos.
6. Standartinės informavimo ir viešinimo paslaugų viešojo pirkimo atviro konkurso sąlygos.
7.

Standartinės atviro konkurso judriojo (mobiliojo) ryšio paslaugų pirkimo sąlygos.

8. Standartinės atviro konkurso keleivių pervežimo oro transportu paslaugų (lėktuvo bilietų)
pirkimo sąlygos.
9. PO supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdinės taisyklės.
10. Kultūros viešųjų įstaigų supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdinės taisyklės.
VPT rekomendacijos nėra privalomi teisės aktai, todėl PO turi teisę spręsti, ar vadovautis tokiomis
rekomendacijomis bei standartiniais pirkimo dokumentais, ar pirkimus vykdyti, jomis
nesivadovaujant. Autorių nuomone, PO kiekvienu atveju turėtų įsivertinti, ar pagal jos poreikius bei
planuojamą pirkimo objektą rekomendacijos bei tipiniai dokumentai yra tinkami, ar ne.
Pažymėtina, kad VPT nėra parengusi lankstesnėms pirkimo procedūroms skirtų tipinių pirkimo
dokumentų – skelbiamų derybų ar konkurencinio dialogo. Atsižvelgiant į nepagrįstai mažą šių
procedūrų skaičių, autorių nuomone, tipinių sąlygų parengimas galbūt galėtų prisidėti prie dažnesnio
šių būdų naudojimo. Vis tik paminėtina ir tai, kad nagrinėtose užsienio valstybėse atitinkamos už
viešuosius pirkimus atsakingos institucijos paprastai PO siūlo tik atviro ir riboto konkursų tipinius
pirkimo dokumentus.
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Lyginant VPT PO teikiamos informacijos (rekomendacijų) apimtį pažymėtina, kad informacijos
apimtis iš esmės yra panaši. Teikiamos bendros rekomendacijos pirkimo procedūrų vykdymo
klausimais ir specifiniai išaiškinimai specialiais pirkimų klausimais, darniųjų pirkimų skatinimo,
smulkiojo ir vidutiniojo verslo dalyvavimo skatinimo, konkurencinio dialogo procedūros taikymo ir
pan. Airija PO siūlo bendras viešųjų pirkimų procedūrų gaires, kuriose tik labai paviršutiniškai
nagrinėjami visi pagrindiniai klausimai. Pastebėtina, kad VPT rekomendacijos yra išsamesnės ir
detalesnės, tačiau parengtos labiau techniškai, dėl to, tikėtina, sunkiau suprantamos. Jungtinėje
Karalystėje rengiami išaiškinimai skirti atskiriems klausimams, taip pat nuolat platinami viešųjų
pirkimų politikos pranešimai, kuriuose glaustai adresuojami pagrindiniai aktualūs klausimai – nuo
skatinimo naudoti specifinius instrumentus, pvz., elektroninį aukcioną, iki pranešimų apie naujausią
teismų praktiką ir siūlymus PO pritaikyti savo pirkimo procedūras pagal naujausius teismų
išaiškinimus.
Reziumuojant galima teigti, kad VPT pavyzdiniuose, metodiniuose dokumentuose nagrinėjamų
klausimai iš esmės nesiskiria nuo užsienio valstybėse įprastos praktikos, tačiau VPT teikiama
informacija galėtų būti teikiama labiau vartotojui suprantama forma. Papildomai galėtų būti skirtas
dėmesys gerajai praktikai viešinti ir aptarti.
Dar pažymėtina, kad VPT parengtos pirkimo dokumentų formos yra tipinės, kurias kiekviena PO
tikslinasi ir pasirengia konkrečiam pirkimui skirtus pirkimo dokumentus. Autorių nuomone, PO arba
VPT galėtų įvertinti galimybę pa(si)rengti „standartines“ – „bendrąsias“ pirkimo sąlygas, kuriose būtų
reglamentuojami tik bendrieji pirkimo klausimai, o specifiniai su pirkimu susiję klausimai
(kvalifikacijos reikalavimai, kvalifikacinės atrankos kriterijai, pirkimo objektas ir techninės
specifikacijos) būtų numatomi specialiosiose pirkimo sąlygose. Taip PO galėtų pateikti nuorodą į
bendrąsias sąlygas (pavyzdžiui, skelbiamas jos tinklalapyje) ir skelbti tik specialiąsias sąlygas. Pagal
dabar galiojančią praktiką visos pirkimo sąlygos yra panašios, bet atskiri klausimai, tokie kaip
pasiūlymų rengimo ir teikimo reikalavimai, kopijų tvirtinimas, paaiškinimų teikimas, šiek tiek skiriasi.
Tiekėjai kaskart juos turi peržiūrėti, o galiausiai pasitaiko klaidų, kurių būtų galima išvengti, jeigu kuo
plačiau būtų taikomos vienodos praktikos.
4.2 poskyrio apibendrinimas
Iš esmės VPT pavyzdiniuose metodiniuose dokumentuose teikiama informacija yra plati ir
pakankama, tačiau galėtų būti ieškoma vartotojui palankesnių informacijos pateikimo formų,
parengiama standartinių lanksčiųjų pirkimo būdų (skelbiamų derybų, konkurencinio dialogo, projekto
konkurso) pirkimo dokumentų, teikiami gerosios praktikos pavyzdžių (t. y. tinkamai įvykdytų viešųjų
pirkimų pirkimo dokumentai), kuriais galėtų vadovautis PO.
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4.3 VPĮ nuostatų suderinamumas su ES paramos
administravimo procedūromis
Viešųjų pirkimų procedūrų ir ES paramos administravimo procedūrų tarpusavio
santykis
Viešųjų pirkimų procedūromis laikytina veiksmų ir sprendimų visuma, kurią taikytinų teisės aktų
nustatyta tvarka atlieka ir (arba) priima PO, viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantys tiekėjai bei
kompetentingos valstybės institucijos, kad būtų pasiekti šie pagrindiniai viešųjų pirkimų tikslai:
•

PO nusipirktų jai reikalingų prekių, paslaugų ir (arba) darbų;

•

tiekėjams būtų sudarytos vienodos galimybės parduoti savo prekes, paslaugas ir (arba) darbus
valstybiniam sektoriui;

•

tai būtų padaryta, racionaliai naudojant PO lėšas.

ES paramos administravimo kontekste viešųjų pirkimų procedūros yra savarankiška, nuo ES paramos
administravimo sistemos nepriklausoma sistema, kuri šiuo atveju tiesiog atlieka dar vieną papildomą
funkciją. Taip yra dėl to, jog, teikiant ES paramą, viešieji pirkimai yra naudojami kaip vienas
svarbiausių įrankių, kuriuo užtikrinama, kad ES paramos lėšos būtų panaudotos tinkamai, racionaliai,
jų nešvaistant. Viešųjų pirkimų svarbą ES paramos administravimo procedūroms taip pat patvirtina
tai, kad ES paramos administravimo tvarką reglamentuojantys teisės aktai būtent viešųjų pirkimų
procedūrų nesilaikymą įvardija kaip vieną rimčiausių bei dažniausiai pasitaikančių pažeidimų (angl.
irregularity). Taigi galima teigti, kad būtent ES paramos administravimo sistema yra itin priklausoma
nuo viešųjų pirkimų procedūrų, o ne atvirkščiai.
Pažymėtina, kad viešieji pirkimai yra ES lygmeniu itin harmonizuota sritis. Dėl šios priežasties viešųjų
pirkimų sistemos pokyčiai nacionaliniu lygmeniu galimi tik ganėtinai ribotais mastais. O ES paramos
teikimo bei administravimo reglamentavimas ES teisės aktų lygmeniu nėra pernelyg detalus.
Pagrindiniai ES paramos teikimą 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui reglamentuojantys ES
teisės aktai numato pačias svarbiausias, bendrąsias ES paramos teikimo nuostatas, kurios dažniausiai
skirtos pačioms valstybėms narėms bei jų vadovaujančiosioms institucijoms, taip pat valstybių narių
institucijų ir EK santykiams apibrėžti (pvz., ataskaitų teikimas EK, reikalavimai audito procedūroms ir
kt.). Žinoma, valstybės narės yra saistomos ES paramos teikimo tvarką nustatančių reglamentų bei
turėtų vadovautis EK išaiškinimais, susijusiais su tam tikrais specifiniais ES paramos teikimo
aspektais. Vis dėlto daugelį smulkesnių ES paramos teikimo procedūrų, ypač reglamentuojančių
santykius tarp valstybių narių institucijų ir pareiškėjų, leidžiama numatyti pačioms valstybėms narėms
jų nacionaliniuose teisės aktuose.
Minėta ES paramos administravimo procedūrų reglamentavimo specifika leidžia peržiūrėti ir tobulinti
būtent ES paramos administravimą reglamentuojančius racionalius teisės aktus, siekiant juos kiek
įmanoma lanksčiau priderinti prie viešųjų pirkimų procedūrų, kad ES paramos lėšos būtų
panaudojamos kuo efektyviau. Pasibaigus šiam programavimo periodui ir rengiant naujus ES paramos
administravimą reglamentuojančius nacionalinius teisės aktus, į juos taip pat galės būti įtraukti
pasiūlymai, susiję su viešųjų pirkimų procedūromis, ir taip toliau tobulinama ES paramos tiekimo
administravimo sistema.
Viešųjų pirkimų procedūrų ir ES paramos administravimo procedūrų sankirtos taškai
Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, ES fondų lėšomis finansuojami projektai pereina šiuos
etapus:
•

Projektų atranka – ji vykdoma dviem būdais:
(i)

valstybės ar regionų projektų planavimo būdu – šiuo atveju planuojamų finansuoti
valstybės projektų sąrašą patvirtina tarpinė institucija, o regionų projektų sąrašą –
Regiono plėtros taryba. Planuojamų projektų vykdytojai iš įgyvendinančiųjų
institucijų gauna pasiūlymą per nustatytą laiką pateikti paraiškas;
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(ii) projektų konkursų būdu – šiuo atveju vadovaujantis ministerijų ir (arba) kitų
valstybės institucijų, kurioms pagal kompetenciją priskirta atsakomybė už bendrai
finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, veiksmų programų prioritetų ir jų
įgyvendinimo priemonių planavimą ir įgyvendinimą, parengtais projektų
finansavimo sąlygų aprašais. Projektų finansavimo sąlygų apraše pareiškėjui
pateikiama visa informacija, reikalinga parengti paraišką dėl projekto finansavimo.
•

Projektų vertinimas – pareiškėjui pateikus paraišką pagal atsakingų institucijų parengtą
aprašą (kvietimą), įgyvendinančioji institucija atlieka valstybės projektų, regionų projektų ir
projektų, gautų konkurso būdu, administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimą
ir patvirtina, kad projektas atitinka priemonei taikytinus Stebėsenos komiteto patvirtintus
projektų atrankos kriterijus, taip pat institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už bendrai
finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, nustatytas projektų finansavimo sąlygas.
Įgyvendinančioji institucija pagal Finansų ministerijos patvirtintas formas parengia visų
projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitas ir projektų, gautų konkurso būdu, naudos
ir kokybės vertinimo ataskaitas, kurias teikia tarpinei arba vadovaujančiajai institucijai.

•

Sprendimas dėl projekto tinkamumo finansuoti iš ES fondų – jį priima įgyvendinančioji
institucija, įformindama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje. Atsižvelgdama
į šio sprendimo ir projektų atrankos rezultatus tarpinė ar vadovaujančioji institucija priima
sprendimą dėl projekto finansavimo.

•

Finansavimo sutarčių sudarymas – su pareiškėjais, kurių projektus nuspręsta bendrai
finansuoti iš ES fondų lėšų, atsakingos ministerijos ir (arba) kitos valstybės institucijos ir
įgyvendinančiosios institucijos sudaro projekto finansavimo ir administravimo sutartis.

•

Projekto įgyvendinimas ir projektų išlaidų apmokėjimas – ne rečiau kaip kas 3 mėnesius
projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai teikia mokėjimo prašymus, kuriuos turi
pagrįsti išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais.

•

Informavimas ir projekto priežiūra – per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį
įgyvendinančioji institucija papildomai atlieka ir papildomas funkcijas – nuolat teikia
informaciją projekto vykdytojams visais projektų įgyvendinimo klausimais, prižiūri, kaip
vykdomas projektas, ir taip užtikrina konkurencijos, viešųjų pirkimų, darnios plėtros, lyčių
lygybės ir nediskriminavimo principų taikymą, fiksuoja ir registruoja pastebėtus pažeidimus.

•

Projekto įgyvendinimo ataskaitos ir užbaigimas – projekto vykdytojai įgyvendinančiajai
institucijai teikia tarpines ir galutines projekto įgyvendinimo ataskaitas. Įgyvendinančiajai
institucijai patvirtinus galutinę ataskaitą, projektas laikomas užbaigtu.

•

Netinkamai įgyvendinamas projektas – projektas laikomas įgyvendinamu netinkamai, kai
projekto vykdytojas nesilaiko projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų ar teisės
aktų nuostatų. Tokiu atveju turi būti fiksuojami pažeidimai, gali būti priimami sprendimai
sumažinti, sustabdyti ar nutraukti finansavimą, pareikalauti grąžinti gautas lėšas.

Taigi izoliuotai vertinant ES paramos administravimo algoritmą, viešųjų pirkimų procedūros neatrodo
esanti sudėtinė ar būtina ES paramos administravimo algoritmo dalis. Modelio prasme pirkimų
procedūros nėra būtinos, kad būtų galima įvertinti projektą, jo reikšmingumą, tikslingumą ir
priemonių, kurias galima finansuoti, tinkamumą.
Tačiau kaip tik viešųjų pirkimų procedūros užtikrina galimybes įgyvendinančiajai institucijai atlikti
išsamų vertinimą ir priimti pačius svarbiausius sprendimus pirmiau nurodytame ES paramos
administravimo procese:
•

Sprendžiant dėl projekto tinkamumo finansuoti – viešųjų pirkimų procedūros ir jų laikymasis
gali būti svarbus priimant sprendimus dėl projekto tinkamumo finansuoti šiais atvejais:
(i)

kai projektai atrenkami konkurso būdu, vadovaujantis PAFT 186 p., projekto
vykdytojas gali pradėti vykdyti viešųjų pirkimų procedūras dar iki pateikdamas
paraišką, jeigu kitaip nenustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše. Tokiu atveju
įgyvendinančioji institucija, iki patvirtindama išlaidų tinkamumą finansuoti, turi
patikrinti, ar buvo tinkamai laikomasi VPĮ nustatytų principų;
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(ii) kai projektai atrenkami taikant valstybės ar regionų projektų planavimo būdus,
vadovaujantis PAFT 81 p., įgyvendinančioji institucija, bendradarbiaudama su
ministerija ir (arba) kita valstybės institucija, vertinant valstybės ir regionų projektų
tinkamumą finansuoti, gali nustatyti pirkimus, kuriuos pareiškėjas turi įvykdyti iki
sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo dienos, jeigu tai numatyta projektų
finansavimo sąlygų apraše. Tokiu atveju pirkimai turi būti organizuojami lygiagrečiai
su projektų vertinimo procesu, ir vertinimas pabaigiamas, o didžiausia leistina
projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nustatoma tada, kai įgyvendinančiajai
institucijai pareiškėjas pateikia patikslintą informaciją apie įsigyjamų prekių,
paslaugų ar darbų kainą.
•

Priimant sprendimus dėl išlaidų apmokėjimo – vienas pagrindinių dalykų, kuriais remdamasi
įgyvendinančioji institucija gali įsitikinti, kad projekto vykdytojo patirtos išlaidos įgyvendinant
projektą yra pagrįstos ir teisėtos, yra tai, jog projekto vykdytojas prekes, paslaugas ir (arba)
darbus turėjo įsigyti viešųjų pirkimų būdu.

•

Priimant sprendimus dėl finansavimo nutraukimo, lėšų grąžinimo – netinkamai vykdytos
viešųjų pirkimų procedūros gali būti vienas pagrindų, kodėl projektai gali būti pripažįstami
įgyvendinamais netinkamai. Šiuo atveju korekcijos turėtų būti atliekamos vadovaujantis jau
minėtomis EK parengtomis Finansinių korekcijų taikymo dėl pažeidimų viešųjų pirkimų
srityje gairėmis (2007 m. lapkričio 29 d. galutinė redakcija, COCOF 07/0037/03-ES).

Būtent viešųjų pirkimų procedūrų laikymosi svarba pirmiau nurodytiems įgyvendinančiųjų institucijų
sprendimams laikytina pagrindiniais viešųjų pirkimų procedūrų ir ES paramos administravimo
procedūrų sąlyčio taškais. Žinoma, šios dvi procedūros gali būti siejamos ir kitais aspektais –
įgyvendinančiosios institucijos konsultuoja viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, atlieka viešųjų
pirkimų patikras, registruoja viešųjų pirkimų procedūrų neatitikimus kaip pažeidimus ir kt.

ES paramą administruojančių subjektų funkcijos, susijusios su viešaisiais pirkimais
Pažymėtina, kad VPT yra vienintelė kontroliuojančioji institucija, kuri turi privalomus vykdyti
įgalinimus viešųjų pirkimų srityje – turi teisę įpareigoti PO nutraukti pirkimo procedūras, ginant
viešąjį interesą kreiptis į teismą su prašymu pripažinti sudarytą pirkimo sutartį niekine ir pan., t. y. tik
VPT turi tiesiogiai į viešųjų pirkimų procedūras nukreiptus įgalinimus.
O ES paramos administravimo procedūrose dalyvaujančios institucijos (vadovaujančioji, tarpinė,
įgyvendinančiosios, audito institucijos) neturi įgalinimų, kurie būtų nukreipti tiesiogiai į viešųjų
pirkimų procedūras. Pastarųjų kompetencija ir įgalinimai susiję tik su ES paramos lėšų
administravimu, ir taikomas poveikis susijęs tik su projekto išlaidų pripažinimu tinkamomis
finansuoti, finansavimo skyrimu bei finansinių korekcijų skirtam finansavimui taikymu.
Vadovaujantis PAFT 184.5 p., iš įgyvendinančiosios institucijos tikimasi (t. y. į tai ir yra orientuoti jos
atliekami viešųjų pirkimų procedūrų tikrinimo veiksmai), kad ji galėtų įsitikinti, ar:
•

rangos, paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutartys yra sudarytos, neprieštaraujant VPĮ
nuostatoms;

•

vykdant viešuosius pirkimus, perkamos tos prekės, darbai ir paslaugos, kurias pirkti numatyta
iš projekto finansavimo lėšų.

Vis dėlto tai nereiškia, kad ES paramos lėšas administruojančios institucijos neprižiūri viešųjų pirkimų
procedūrų. Įgyvendinančioji institucija, būdama atsakinga už projekto priežiūrą ir koordinavimą, yra
kartu atsakinga ir už paramos gavėjų (PO) viešųjų pirkimų priežiūrą. Pirkimų priežiūra vykdoma pagal
įgyvendinančiųjų institucijų patvirtintus pirkimų priežiūros tvarkos aprašus. Įgyvendinančiosios
institucijos, administruodamos ES paramos teikimą, atlieka tokias pagrindines funkcijas:
•

Pirkimų planavimas – įgyvendinančioji institucija dalyvauja planuojant projektų viešuosius
pirkimus, projektų vykdytojai turi su ja suderinti pirkimų planus.

•

Išankstinė priežiūra – ji vykdoma derinant pirkimų dokumentus su įgyvendinančiąja
institucija, prieš projekto vykdytojui priimant sprendimą dėl pirkimo paskelbimo, sutarties su
laimėtoju sudarymo. Tokiu atveju įgyvendinančioji institucija gali pareikalauti projekto
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vykdytojo pateikti suderinti viešojo pirkimo skelbimo turinį ir pirkimo dokumentus, viešojo
pirkimo sutarties projektą ir kitą susijusią informaciją.
•

Paskesnė priežiūra – vykdoma tikrinant projekto vykdytojų pateiktus mokėjimo prašymus ir
nustatant išlaidų atitiktį finansavimo reikalavimams. Siekdama užtikrinti spartų mokėjimo
prašymų patikros ir tvirtinimo procesą įgyvendinančioji institucija gali nuspręsti atlikti
paskesnę pirkimų priežiūrą anksčiau, t. y. prieš projekto vykdytojui pateikiant mokėjimo
prašymą. Taip pat įgyvendinančioji institucija, atlikdama paskesnę mažos vertės pirkimų (kai
projekto vykdytoja yra PO) patikrą, gali vadovautis įgyvendinančiosios institucijos parengta ir
su vadovaujančiąja institucija suderinta atrankine pirkimų patikros metodika.

Svarbu pažymėti, kad įgyvendinančiajai institucijai realizavus savo įgalinimus, pavyzdžiui, pateikus
rekomendaciją dėl pirkimo dokumentų taisymo ar pritaikius finansinę korekciją, įvykdytos viešųjų
pirkimų procedūros jokio tiesioginio poveikio nepatiria (procedūra nenutraukiama, sutartis
nepripažįstama niekine ir pan.). Poveikis atliktoms viešųjų pirkimų procedūroms gali atsirasti tuomet,
kai savo įgalinimus realizuoja VPT.
Atsižvelgiant į nurodytą institucijų, dalyvaujančių viešųjų pirkimų ir ES paramos administravimo
procedūrose kompetencijas ir funkcijas manytina, kad teoriškai jos yra suderintos, nes jų atliekami
veiksmai nukreipti į kokybiškai skirtingus objektus. Vis dėlto pastebėtina, jog tai nereiškia, kad minėtų
institucijų atliekami veiksmai nepersidengia, o jų vykdomos funkcijos įgyvendinamos efektyviai. Kai
kurie su VPT ir įgyvendinančiųjų institucijų atliekamais veiksmais susiję probleminiai aspektai
nurodomi toliau, taip pat viešųjų pirkimų eigos ir vykdymo kontrolės procedūros detaliau
nagrinėjamos 9.2.3 Ataskaitos dalyje.

Identifikuoti probleminiai aspektai ir pasiūlymai dėl teisinio reguliavimo tobulinimo

1)

Išankstinių pirkimų skaičiaus didinimas

Kaip buvo nurodyta, vadovaujantis PAFT, viešieji pirkimai gali būti organizuojami iš anksto – prieš
pateikiant paraiškas arba iki sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo. Reikalavimas arba
galimybė vykdyti tokius išankstinius pirkimus numatomi atskiruose projektų aprašuose. Atsižvelgiant į
tai, jog viešieji pirkimai gali, o tam tikrais atvejais turi būti įvykdyti iki paraiškos pateikimo
įgyvendinančiajai institucijai, kyla klausimas, ar tai objektyviai įmanoma. PAFT numato, jog valstybės
ir regionų projektų atveju nustatomas paraiškų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 2
mėnesiai, o projektų konkursų atveju rekomenduojama, kad šis terminas nebūtų trumpesnis negu 2
mėnesiai. Be to, PAFT yra numatyta, jog įgyvendinančioji institucija turi užtikrinti, kad valstybės ir
regionų projektų paraiškų vertinimas truktų ne ilgiau kaip 2 mėnesius, projektų konkurso būdu gautų
paraiškų – ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo projektų sąraše arba kvietime teikti paraiškas nurodytos
paraiškos pateikimo dienos. Paraiškų vertinimo pabaiga laikoma projektų tinkamumo finansuoti
vertinimo ataskaitos arba projektų, atrenkamų taikant projektų konkursą, naudos ir kokybės vertinimo
ataskaitos (tos ataskaitos, kuri yra vėlesnė) pasirašymo diena. Šie terminai tik pagrįstais atvejais gali
būti pratęsti, suderinus su vadovaujančiąja institucija naują paraiškų vertinimo terminą.
Remiantis statistinės analizės rezultatais, ES lėšomis finansuojami pirkimai vidutiniškai trunka 84
dienas. Taigi, formaliai įvertinus valstybės ir regionų projektų finansavimo reguliavimą – (i) minimalų
dviejų mėnesių paraiškų pateikimo terminą; (ii) dviejų mėnesių leistiną paraiškų nagrinėjimo terminą
– galima daryti išvadą, kad viešųjų pirkimų procedūrų įvykdymas teoriškai yra įmanomas. Kita vertus,
minėtas paraiškų pateikimo terminas yra tik minimalus terminas, todėl nėra trukdžių nustatyti
ilgesnių terminų, kurie ir turėtų būti nustatomi, ypač atsižvelgiant į tai, kad pirmiau nurodytas 84
dienų terminas yra skaičiuojamas nuo pirkimo paskelbimo, iki kurio dar reikalingas pakankamai
reikšmingas laiko tarpas (autorių vertinimu, nuo 1 iki 4 savaičių) pirkimui suformatuoti,
dokumentams parengti ir paskelbti bei į visuomet egzistuojančią pirkimo procedūrų apskundimo
riziką.
Atsižvelgiant į tai, jog išankstiniai pirkimai objektyviai gali būti suorganizuoti, taip pat į praktikoje
taikomų išankstinių pirkimų pavyzdžius, siūloma:
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•

PAFT nustatyti bendrąją taisyklę, kad bent jau tam tikra dalis išankstinių pirkimų yra
privaloma;

•

atskiri projektų aprašai, atsižvelgiant į konkrečių projektų specifiką, galėtų numatyti galimybę
vykdyti tik paskesnius viešuosius pirkimus;

•

projektų aprašuose tarp numatomų paraiškų vertinimo kriterijų galėtų būti numatyta
galimybė suteikti daugiau balų tokiam projektui, kurio didžioji viešųjų pirkimų dalis jau yra
atlikta.

Taip iš esmės būtų sukurtas finansavimo poreikio perteklius – gerokai sumažėtų ES lėšų
nepanaudojimo rizika. Pareiškėjai būtų kviečiami organizuoti viešuosius pirkimus, pirkimo
dokumentuose nurodant atidedamąsias sąlygas, jog pirkimo sutartys bus vykdomos tuo atveju, jeigu
bus gautas ES finansavimas. Kadangi taikant tokią praktiką būtų sukurta situacija, kai
įgyvendinančioji institucija turi daugiau projektų su įvykdytais viešaisiais pirkimais, negu turi lėšų
jiems finansuoti, natūralu, kad dalis projektų su jau įvykdytais viešaisiais pirkimais nebūtų
įgyvendinami, jiems nebūtų skirtas finansavimas. Vis dėlto pirkimo sutartyse numačius minėtas
atidedamąsias sąlygas, PO nepatirtų neigiamų pasekmių, nes nebūtų įsipareigojusi vykdyti pirkimo
sutarčių.

2)

Aiškesnis VPT funkcijų ES paramos administravimo procese reglamentavimas

ES paramą administruojančių institucijų funkcijas, susijusias su viešųjų pirkimų procedūrų kontrole
bei įgalinimais, šioje srityje reglamentuoja keli teisės aktai, tarp kurių pastebimas tam tikras
nesuderinamumas.
Įgyvendinančiosios institucijos pareiga kreiptis išvados į VPT nėra iki galo aiški. Vadovaujantis vienais
teisės aktais, įgyvendinančioji institucija, įtarusi viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimą, ne vėliau kaip
per 5 darbo dienas privalo informuoti apie jį VPT, taigi įtvirtinama tokia įgyvendinančiosios
institucijos pareiga (Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių 63.5 p.). O kituose
teisės akuote numatyta, kad įgyvendinančioji institucija, įtarusi pažeidimą, gali kreiptis į VPT – taigi,
įtvirtinama įgyvendinančiosios institucijos teisė savo nuožiūra nuspręsti dėl kreipimosi į VPT
(Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių 68 p., PAFT 184.4 p., Vyriausybės
nutarimo Nr. 1139 dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos
2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų
programas 13.6 ir 14.1 p.). Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijose apskirtai nėra
nustatyta ES paramą administruojančios institucijos, įtariančios viešųjų pirkimų procedūrų
pažeidimą, pareiga kreiptis į VPT.
Toks teisinis reguliavimas nesukuria pakankamai aiškumo, nulemia skirtingos įgyvendinančiųjų
institucijų praktikos formavimąsi – nėra aišku, kaip nuspręsti, kada privaloma kreiptis į atskiros
išvados į VPT, o kada įgyvendinančioji institucija privalo pati imtis veiksmų pažeidimui ištaisyti.
Atkreiptinas dėmesys, kad kreipimasis išvados į VPT visuomet reiškia, jog projekto įgyvendinimas
užsitęs, nes VPT turi teisę nagrinėti tokius pažeidimus 20 darbo dienų (atskirais atvejais – ir 60 darbo
dienų) nuo visų reikalingų dokumentų ir informacijos gavimo dienos (Veiksmų programų
administravimo ir finansavimo taisyklių 69 p.).
Atvejo studija parodė, jog pasitaiko atvejų, kad VPT pateikiamos išvados nėra pakankamai konkrečios,
t. y. jomis vadovaujantis nėra aišku, kokie veiksmai turėtų būti atliekami toliau, siekiant ištaisyti
nustatytą pažeidimą. Nagrinėjamu atveju įgyvendinančioji institucija, įtarusi viešųjų pirkimų
pažeidimą, kreipėsi išvados į VPT, kuri pateikė itin abstraktų atsakymą. Tik įgyvendinančiajai
institucijai pakartotinai paprašius VPT pateikti nuomonę apie padarytą pažeidimą, buvo pateikta
išsamesnė išvada.
Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ES paramos administravimą reglamentuojančių teisės aktų
nuostatos turėtų būti suvienodintos ir papildytos, aiškiai nustatant šiuos aspektus:
•

ar įgyvendinančioji institucija turi informuoti VPT apie kiekvieną įtariamą pažeidimą;

•

kada įgyvendinančioj institucija gali (turi teisę), o kada privalo kreiptis į VPT dėl išvados
pateikimo;
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•

kas tiksliai turėtų būti nurodoma (konstatuojama) VPT išvadoje (pvz., nurodomas atliktas
pažeidimas, pasiūlomi tolesni veiksmai, tokie kaip viešųjų pirkimų sutarties nutraukimas ar
pan.);

•

kada galima nesikreipti į VPT ir pačiai įgyvendinančiajai institucijai imtis tam tikrų pažeidimo
ištaisymo veiksmų (pvz., iš karto atlikti finansines korekcijas).

3)

Įgyvendinančiųjų institucijų viešųjų pirkimų priežiūros procedūrų efektyvumo didinimas

Kaip jau minėta, įgyvendinančiosios institucijos dalyvauja daugelyje projektų vykdytojų atliekamų
viešųjų pirkimų veiksmų – prisideda planuojant pirkimus, vykdo išankstines ir paskesnes dokumentų
ir procedūrų patikras. Atkreiptinas dėmesys, kad šios procedūros nėra pakankamai detaliai
reglamentuojamos Vyriausybės ir Finansų ministerijos patvirtintuose teisės aktuose – vadovaujantis
PAFT 213 p. įgyvendinančiosioms institucijoms suteikiama teisė pačioms nustatyti šiuos dalykus kaip
savo vidaus procedūras. Taip pat joms suteikiama daug diskrecijos pačioms spręsti, ar pasinaudoti tam
tikromis procedūromis, pvz.:
•

PAFT 184.1 p. numato, kad siekdama užtikrinti spartų mokėjimo prašymų patikros ir
tvirtinimo procesą įgyvendinančioji institucija gali nuspręsti atlikti paskesnę pirkimų priežiūrą
anksčiau, t. y. prieš projekto vykdytojui pateikiant mokėjimo prašymą. Tokia procedūra tikrai
būtų racionali dėl laiko taupymo, kuris yra itin svarbus ES paramai panaudoti, todėl
svarstytina galimybė nustatyti ne įgyvendinančiųjų institucijų teisę, bet pareigą atlikti
paskesnę pirkimų priežiūrą, prieš projekto vykdytojui pateikiant mokėjimo prašymus. Be to,
ankstesnėse stadijose nustačius šiurkščius pažeidimus, mažiau nukentėtų nacionaliniai viešieji
finansai. Tais atvejais, kai turi būti taikomos didelės finansinės korekcijos, būtų racionaliau
nutraukti pirkimo sutartį, užuot ją finansavus PO lėšomis, t. y. ne ES paramos lėšomis.

•

Vadovaujantis PAFT 186 p., įgyvendinančioji institucija, atlikdama paskesnę mažos vertės
pirkimų (kai projekto vykdytoja yra PO) patikrą, gali vadovautis įgyvendinančiosios
institucijos parengta ir su vadovaujančiąja institucija suderinta atrankine pirkimų patikros
metodika. Svarstytina galimybė patvirtinti tokią atrankinę pirkimų patikros metodiką
aukštesniu lygmeniu – Vyriausybės nutarimu ar Finansų ministerijos įsakymu. Tai padėtų
procedūras praskaidrinti ir skatintų vienodos įgyvendinančiųjų institucijų praktikos dėl
viešųjų pirkimų patikrų formavimąsi.

Vis dėlto tam tikri itin svarbūs aspektai, susiję su įgyvendinančiųjų institucijų vykdomomis viešųjų
pirkimų procedūromis, apskritai nėra reglamentuoti. Kaip pavyzdys paminėtinas išankstinių ir
paskesnių viešųjų pirkimų procedūrų patikrų santykis. Gali pasitaikyti tokių situacijų, kai išankstinę
įgyvendinančiosios institucijos patikrą perėję viešojo pirkimo dokumentai bei viešojo pirkimo sutarties
projektas bus nuginčyti (nustatyti pažeidimai) vėliau, atliekant paskesnę viešųjų pirkimų procedūrų
patikrą. Todėl vykdoma išankstinė viešųjų pirkimų dokumentų patikra apskritai gali netekti savo
prasmės. Siekiant išvengti tokių situacijų, rekomenduojama apsvarstyti galimybę numatyti, kad:
•

išankstinę patikrą perėję viešojo pirkimo dokumentai vėliau nebūtų tikrinami (išskyrus
atvejus, kai nustatomi nusikalstami projekto vykdytojo veiksmai) ir galima peržiūrėti tik pačias
atlikto viešojo pirkimo procedūras; arba

•

išankstinė patikra apskritai nebūtų atliekama ir įgyvendinančiosios institucijos tik teiktų
bendras konsultacijas dėl pirkimų vykdymo.

Taigi teisės aktai šiuo metu numato keletą viešųjų pirkimų priežiūros procedūrų efektyvumą
skatinančių priemonių, tačiau visos jos pateikiamos kaip rekomendacijos, kurių taikymas arba ne
priklauso nuo įgyvendinančiųjų institucijų pasirinkimo. Aukštesnės galios teisės aktais įtvirtinus šias
procedūras kaip privalomas, taip pat aiškiau sureglamentavus pačius patikrų vykdymo procesus,
turėtų būti pasiekta geresnių ES paramos panaudojimo rezultatų.
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4)

Skirtinga įgyvendinančiųjų institucijų praktika, tiriant pažeidimus

Atkreiptinas dėmesys, kad už ES paramos administravimą atsakingų institucijų yra nemažai. Natūralu,
kad visos įgyvendinančiosios institucijos yra pasitvirtinusios skirtingas minėtas vidines procedūras,
taip pat skirtingai jomis vadovaujasi vertindamos viešųjų pirkimų bei apskritai ES paramos teikimo
pažeidimus.
Kaip pavyzdys galėtų būti ESFA per interviu pateikta informacija apie tai, jog jų institucijoje
mažareikšmiai pažeidimai (iki 10 000 eurų) nėra tiriami – tokiais atvejais pareiškėjui iš karto
sumažinama atitinkama išmokos dalis. Pažymėtina, kad kitos įgyvendinančiosios institucijos
neminėjo, jog taikytų panašią praktiką. Atkreiptinas dėmesys, kad Reglamentas Nr. 1828/2006
numato tam tikrą išlygą dėl su tokiomis sumomis susijusių pažeidimų – 36 str. 1 d. nurodyta, kad jeigu
pažeidimai susiję su mažesnėmis nei 10 000 eurų sumomis, valstybės narės EK nesiunčia pranešimų
apie tokius pažeidimus, nebent EK to paprašytų specialiai. Taigi ši išlyga susijusi būtent su ataskaitų
apie padarytus pažeidimus teikimo reikalavimais, tačiau nenumato galimybės apskritai netirti ir
nefiksuoti pažeidimų.
Atsižvelgiant tiek į Reglamento Nr. 1828/2006 28 str. 2 d., tiek į Metodinių pažeidimų tyrimo ir
nustatymo rekomendacijas, galima neregistruoti informacijos apie tokius pažeidimus, kurie atitinka
visas tris sąlygas:
•

nėra susiję su jau išmokėtomis lėšomis projekto vykdytojui;

•

nėra susiję su įtariama nusikalstama veika; ir

•

institucijos nuomone, gali būti ištaisyti paties projekto vykdytojo ar įgyvendinančiosios
institucijos, patvirtinant tik tinkamų finansuoti išlaidų sumą.

Taigi pažeidimai (taip pat ir susiję su viešaisiais pirkimais) galėtų būti realiai netiriami ir nefiksuojami
ne pagal sumą, o atsižvelgiant į tris minėtas sąlygas (pvz., jeigu lėšos jau būtų išmokėtos projekto
vykdytojui ar jis būtų įtariamas nusikalstama veika, nebūtų teisinio pagrindo tokio pažeidimo netirti,
nors jis būtų gavęs mažą sumą). Atsižvelgiant į tai, rekomenduotina peržiūrėti ir, jeigu būtų reikalinga,
patikslinti ESFA taikomą praktiką dėl pažeidimų fiksavimo. Tuo atveju, jeigu tokia praktika pasirodytų
esanti priimtina, suderinama su pažeidimo tyrimui itin svarbiu proporcingumo principu bei leidžianti
sutaupyti lėšų bei žmogiškųjų išteklių, galėtų būti formuluojama kaip privaloma taisyklė, kuria galėtų
vadovautis ir kitos įgyvendinančiosios institucijos.
Minėtas pavyzdys iliustruoja, kad pažeidimų (o ypač susijusių su viešaisiais pirkimais) nustatymo ir
tyrimo procesas galėtų būti labiau koordinuojamas tarp įgyvendinančiųjų institucijų. Už šį procesą
turėtų būti atsakinga 2009 m. balandžio 16 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K115 sudaryta 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos pažeidimų kontrolierių darbo
grupė, kuri turėtų keistis patirtimi ir gerosios praktikos pavyzdžiais tiriant, nustatant ir šalinant
pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimu. Manytina, kad ši darbo grupė
galėtų imtis iniciatyvos formuoti bendrą įgyvendinančiųjų institucijų praktiką pažeidimų (tarp jų ir
susijusių su viešaisiais pirkimais) nustatymo ir šalinimo klausimais.

5)

ES paramos administravimo procedūrų tęsimas, tebevykstant ginčams

Finansavimo sąlygų apraše numačius, kad viešieji pirkimai turi būti atlikti iki sprendimo skirti ES
struktūrinių fondų paramą, tikėtina, kad prasidėjus ginčo procedūroms dėl vykdytų pirkimų,
pareiškėjo galimybės teikti paraišką taps ribotos. Atsižvelgiant į tai, kad pagal PAFT projekto
administravimo ir finansavimo sąlygas sutartys turi būti sudarytos iki 2013 m. gruodžio 31 d. (tiesa,
ministerijai ir (arba) kitai valstybės institucijai suderinus su vadovaujančiąja institucija, šis terminas
gali būti pratęstas), yra tikimybė, kad finansavimo laikotarpio pabaigoje užginčijus viešuosius
pirkimus tokios sutartys nebus sudarytos.
Dėl šios priežasties galėtų būti svarstoma galimybė sudaryti administravimo ir finansavimo sutartis su
pareiškėjais, tebevykstant ginčams dėl viešųjų pirkimų procedūrų, nustatant didžiausią leistiną
projekto tinkamumo finansuoti išlaidų sumą pagal didžiausią pasiūlymo, pateikto per viešuosius
pirkimus, sumą ir numatant nuostatas, kad didžiausia leistina finansuoti išlaidų suma bus peržiūrėta.
Vėliau, pasibaigus ginčui dėl viešųjų pirkimų procedūrų arba panaikinus sprendimą stabdyti
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viešuosius pirkimus, didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma būtų atitinkamai
mažinama.
Žinoma, net sudarius sutartį, tačiau teisme vykstant ginčui dėl viešųjų pirkimų, nebūtų galima
sutarties vykdyti realiai – atlikti darbų, reikalingų projektui įgyvendinti bei gauti už juos mokėjimų.
Kadangi terminai mokėjimo prašymams pateikti taip pat yra riboti, administravimo ir finansavimo
sutarčių sudarymas, tebevykstant teisminiams ginčams, galėtų būti taikomas tik tuomet, kai nėra kitų
pareiškėjų pagal tą pačią priemonę. Jeigu būtų kitų pareiškėjų, toks sutarčių sudarymas galėtų
„įšaldyti“ tam tikrą ES paramos lėšų dalį, nes ja negalėtų pasinaudoti viešųjų pirkimų ginčų neturintys
pareiškėjai.

4.4 VPĮ ir poįstatyminių teisės aktų atitiktis
aktualioms ES politikoms
Dėl inovacijų skatinimo
Inovacijų skatinimo, arba inovatyvūs viešieji pirkimai yra tokie pirkimai, kuriais PO „atsiveria“ rinkos
galimybėms. Tradicinis viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo algoritmas įpareigoja PO iš anksto aiškiai
aptarti pirkimo objektą, parengti tikslią techninę specifikaciją, nustatyti pirkimo sutarties sąlygas ir
pan. Taip PO yra verčiama iš anksto nustatyti būdus, kuriais rinka turėtų tenkinti jos poreikius. Tokia
situacija, be abejo, nesudaro sąlygų pirkimuose dalyvauti tiekėjams, kurių sprendiniai yra netradiciniai
bei inovatyvūs. Pasakius, kad tradicinis, ypač Lietuvoje populiarus suvaržyto pirkimo algoritmas
užkerta kelią inovacijų plėtrai, būtina pridurti, jog VPĮ ir poįstatyminiai aktai nedraudžia naudoti ir
lankstesnių, atviresnių praktikų, taip viešojo sektoriaus pirkimo rinką atveriant inovatyviems
sprendimams. Toliau aptariamos pagrindinės inovacijų skatinimo galimybės pagal VPĮ.
Techninių specifikacijų paskelbimas. Nuo 2012 m. sausio 1 d. PO yra įpareigotos, prieš pradedant
pirkimo procedūrą, paskelbti techninės specifikacijos projektą. Ši procedūra gali būti vertinama kaip
ypač naudinga inovacijoms skatinti. Tiekėjai, galintys pasiūlyti inovatyvius sprendimus, gali atkreipti į
tai PO dėmesį, o ši atsižvelgdama į tiekėjų pasiūlymus atitinkamai patikslinti techninę specifikaciją,
nuspręsti, leisti teikti alternatyvius pasiūlymus, ar pasirinkti tinkamesnę pirkimo procedūrą, negu
buvo numatyta. Kita vertus, pareiga skelbti visų pirkimų techninių specifikacijų projektus, autorių
nuomone, yra perteklinė. Perkant standartines prekes ar paslaugas, ypač tokias, kurių vertės nėra
didelės, tokio instrumento naudojimas nėra tikslingas.
Alternatyvūs pasiūlymai. VPĮ leidžia PO pirkimo dokumentuose numatyti, kad alternatyvūs
pasiūlymai galimi. PO tokiu atveju, be detalių reikalavimų siekiamam įsigyti pirkimo objektui, turėtų
numatyti ir gerokai mažiau detalių reikalavimų alternatyviems pasiūlymams. Paprastai jie turėtų
iliustruoti tik PO poreikį, sprendžiamą problemą ir laukiamą rezultatą. Taip tiekėjams sudaromos
sąlygos pasirinkti teikti pasiūlymus pagal PO numatytus reikalavimus arba teikti pasiūlymus, kurie,
nors neatitinka PO detaliųjų reikalavimų, tačiau tenkintų tą patį poreikį ir užtikrintų tą patį rezultatą.
Tuomet tiekėjų gauti pasiūlymai lyginami pagal vertinimo kriterijus ir parenkamas ekonomiškai
naudingiausias, o tai gali būti tiek toks, kurį numatė PO, tiek ir inovatyvus sprendinys, kurį pasiūlys
tiekėjai.
Konkurencinis dialogas. Tiems atvejams, kai PO negali parengti techninės specifikacijos pagal VPĮ
reikalavimus, VPĮ leidžia naudoti konkurencinio dialogo būdą. Taikant šį būdą, sukuriamos prielaidos
ištirti rinką ir iš tiekėjų siūlomų sprendinių išsirinkti labiausiai atitinkantį PO poreikius.
Europos Komisija 2007 m. vasario 23 d. parengė Inovatyvių sprendimų viešuosiuose pirkimuose
gerosios praktikos 10 elementų vadovą, kuriame pateikiami 10 gerosios patirties pavyzdžių, kaip
siekiant suderinti PO inovatyvius poreikius ir tiekėjų inovatyvius sprendimus bei pasiūlymus, galima
skatinti inovacijas, vykdant viešuosius pirkimus. Minėti pavyzdžiai apima išankstinius rinkos tyrimus,
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išankstinius viešus poreikio PO paskelbimus ir jų tenkinimo pasiūlymų priėmimą, prieš pradedant
pirkimo procedūrą, ir pan.

VPĮ ir poįstatyminių teisės aktų nuostatos sukuria ne prastesnes inovatyviųjų
pirkimų vykdymo galimybes, negu taisyklės, taikomos kitose ES valstybėse
narėse. Vis dėlto vyraujanti viešųjų pirkimų praktika Lietuvoje neskatina, o
dažnai net užkerta kelią inovatyviems pasiūlymams: alternatyvių pasiūlymų
praktiškai niekada neleidžiama teikti, o konkurencinis dialogas taip pat
taikomas labai retais atvejais.
Dėl darniųjų pirkimų
Darnieji pirkimai – procesas, per kurį organizacija patenkina savo prekių, paslaugų ar darbų įsigijimo
poreikius taip, kad būtų užtikrinta geriausia vertė už pinigus per visą produkto gyvavimo laikotarpį ir
tokiomis sąlygomis, kurios kuria vertę ne tik PO, bet ir visuomenei bei ekonomikai, dar ir mažinant
žalą aplinkai.
Darnieji pirkimai apima tris dimensijas:
•

geriausia vertė už pinigus per visą produkto gyvavimo laikotarpį;

•

poveikio aplinkai panaikinimas ar sumažinimas, arba žalieji pirkimai;

•

socialinė nauda, arba socialiniai pirkimai.

Geriausia vertė už pinigus per visą produkto gyvavimo laikotarpį gali būti užtikrinama taikant
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, paskirstant subkriterijus taip, kad būtų
atsižvelgiama ne tik į pradinę įsigijimo kainą, tačiau ir į sąnaudas, kurių bus patiriama per vėlesnį
naudojimą.
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus gali būti taikomas visuomet, todėl
prielaidos siekti aptartų tikslų visada priklauso tik nuo PO valios.
Žalieji pirkimai apibrėžiami kaip viešieji pirkimai, kai PO į viešojo pirkimo sąlygas įtraukia vieną ar
kelis aplinkosaugos kriterijus, pasirinkdama prekes, paslaugas ir darbus ne tik pagal jų kainą ir
kokybę, bet ir pagal daromą mažesnį poveikį aplinkai vienoje, keliose ar visose produkto būvio fazėse,
taip skatindama kurti kuo daugiau aplinkai nekenksmingų produktų. VPĮ 24 str. 3 d. įpareigoja PO
LRV nustatytais atvejais pirkimo dokumentuose nustatyti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos
apsaugos reikalavimus ir (arba) kriterijus. LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1508 yra produktų, kuriems taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašai bei taikytini minimalieji ir
išplėstiniai reikalavimai. LR energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1-266 patvirtintas
prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms taikomi energijos vartojimo efektyvumo
reikalavimai, sąrašas ir taikytini reikalavimai. LR susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu
Nr. 3-100 patvirtintas energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų
įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašas.
Pirmiau nurodyti teisės aktai sukuria reikiamas teisines prielaidas vykdyti žaliuosius viešuosius
pirkimus.

Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir plėtros 2009–2013 m.
strategija numato, kad žalieji pirkimai turėtų sudaryti 25 proc. visų viešųjų
pirkimų.
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Socialiniai pirkimai. Galimybė į viešųjų pirkimų procedūras integruoti socialinius aspektus yra
numatyta VPĮ. VPĮ 13 str. numato galimybę PO rezervuoti teisę tam tikrame pirkime dalyvauti tik
socialinėms įmonėms, t. y. skelbime ir pirkimo dokumentuose numatyti sąlygas, kad pirkime gali
dalyvauti tik neįgaliųjų socialinės įmonės arba nustatyti, kad pirkimas bus vykdomas pagal remiamų
asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo programas. Tokiu atveju dėl pirkimo sutarties
sudarymo gali varžytis tik socialinių įmonių statusą turinčios įmonės.
Be to, VPĮ 91 str. numato, kad PO ne mažiau kaip 5 proc. supaprastintų pirkimų privalo vykdyti iš
neįgaliųjų socialinių įmonių, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 proc. nuteistųjų, atliekančių
arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, arba įmonių, kurių
dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50
proc. pacientų, jų pagamintoms prekėms, teikiamoms paslaugoms ar atliekamiems darbams pirkti
arba vykdyti pagal remiamų asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo programas.
Vadovaujantis VPĮ 91 str. 2 d. socialinių įmonių gaminamų prekių bei teikiamų paslaugų sąrašai
skelbiami CVP IS. Pirmiau aptartas reguliavimas sukuria reikiamų prielaidų socialiniams pirkimams
įgyvendinti.

4.5 VPĮ išimčių taikymas
VPĮ nustato bendrąsias viešųjų pirkimo organizavimo sąlygas, tačiau taip pat numato ir tam tikras
išimtis, kai šio įstatymo nuostatos netaikomos arba taikomos subsidiariai (VPĮ 10 str.). Tai reiškia, kad
esant tam tikroms VPĮ ir kituose norminiuose teisės aktuose numatytoms situacijoms arba
organizuojant tam tikros kategorijos pirkimus, taikomos griežtesnės arba liberalesnės nuostatos. Tai
turi įtakos ir organizuojamų viešųjų pirkimų spartai bei efektyvumui.
Atsižvelgiant į šios Ataskaitos tikslus ir apimtį, aptariamos šios išimtys: 1) radijo ir televizijos
transliuotojų atliekami viešieji pirkimai; 2) mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugų viešieji pirkimai; 3)
viešieji pirkimai iš neįgaliųjų socialinių įmonių.
Toliau kiekviena VPĮ nustatyta išimtis aptariama detaliau.

4.5.1 Radijo ir televizijos transliuotojų atliekami viešieji
pirkimai
VPĮ 10 str. 2 d. 6 p. nurodyta, kad, perkant paslaugas, VPĮ reikalavimai netaikomi 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 str. 1 d. 1, 2 ar 3 punktuose
nurodytai PO nustatytus reikalavimus atitinkantis transliuotojas. VPĮ 4 str. nurodyta, kad PO laikomos
valstybės ir savivaldybių valdymo institucijos, viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veikla skirta
specialiai viešiesiems pirkimams arba atitinka kitus specifinius VPĮ numatytus reikalavimus, viešųjų ar
privačiųjų juridinių asmenų asociacija. Taigi, išimtys iš VPĮ nuostatų taikomos ne visiems radijo ir
televizijos transliuotojų atliekamiems pirkimams, o tik konkrečius reikalavimus atitinkantiems
subjektams VPĮ nustatytais atvejais.
Radijo ir televizijos transliuotojų atliekamų viešųjų pirkimų tvarkos aprašas yra patvirtintas 2003 m.
spalio 9 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1264. Šis aprašas taikomas radijo ir televizijos programoms
sukurti; radijo ir televizijos programoms parengti transliuoti; parengtoms programoms bei radijo ir
televizijos laidoms transliuoti eteryje.
Vertinant šių viešųjų pirkimų išimtis, pirmiausia atkreiptinas dėmesys, kad radijo ir televizijos
transliuotojų atliekamų viešųjų pirkimų atveju visada nepriklausomai nuo pirkimo vertės turi būti
sudaroma pirkimo komisija iš ne mažiau kaip 5 asmenų. Bendraisiais VPĮ nustatytais atvejais viešojo
pirkimo komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 asmenų, o mažos vertės pirkimuose PO turi teisę ir
apskritai nesudaryti komisijos. Toks teisinis reguliavimas mažina pirkimo spartą, nes PO suformuoti
komisiją užtrunka ilgiau, o tai reikalauja daugiau lėšų. Kita vertus, suformavus kompetentingą
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komisiją, gali būti išvengta įvairių pažeidimų, dėl kurių pirkimo procedūros gali būti stabdomos vėliau.
Be to, PO pirkimo komisijai kartu su užduotimi pateikia nustatyta tvarka patvirtintą techninių ir
kokybinių reikalavimų dokumentą, taigi komisija, prieš pradėdama pirkimo procedūras, gali
objektyviai įvertinti PO tikslus ir atitinkamai juos koreguoti, kad būtų išvengta teisės aktų pažeidimų.
Pažymėtina, kad aprašu pirkimo komisijai suteikiami platūs įgaliojimai per visą pirkimo procesą.
Komisija pasirenka pirkimo būdą, nustato teikėjų kvalifikacinius reikalavimus ir jų tikrinimo būdus,
parengia pirkimo dokumentus, atlieka pirkimo procedūras, sudaro teikėjų pasiūlymų eilę ir nustato
laimėjusį pasiūlymą, su kurio teikėju PO sudarys pirkimo sutartį. Komisija sprendžia, ar už pirkimo
dokumentus bus imamas užmokestis.
Aprašu įtvirtinama, kad radijo ir televizijos transliuotojų atliekami viešieji pirkimai gali būti vykdomi
skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, kainų apklausos ar programų konkurso būdais.
Skelbiamų derybų būdu perkamos sudėtingos paslaugos, kai pirkimo objektą ir pasiūlymų vertinimo
kriterijus labai sunku išsamiai apibūdinti pirkimo dokumentuose.
Viešojo pirkimo organizavimas neskelbiamų derybų būdu atitinka VPĮ nustatytus reikalavimus.
Kainų apklausos būdu perkamos įprastos, nesudėtingos paslaugos, o jos taikymo algoritmas iš esmės
atitinka įprastą supaprastintuose pirkimuose dažnai taikomą apklausos būdą.
Programų konkursas gali būti vykdomas, kai perkamos sukūrimo paslaugos. Šiuo atveju transliuotojas,
prieš sudarydamas sutartį dėl minėtų paslaugų pirkimo, išrenka geriausią radijo ar televizijos laidos,
filmo, reklamos ar anonso sukūrimo projektą.
Pažymėtina, kad pirkimo komisija gali bet kuriuo metu nutraukti visas pagal aprašą vykdomas pirkimo
procedūras arba nekviesti atskiro teikėjo dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose, jeigu per pirkimą
ne dėl PO kaltės iškyla aplinkybių, dėl kurių netikslinga arba neįmanoma tęsti pirkimo. O pagal
bendrąsias VPĮ nuostatas, norint nutraukti pirkimo procedūras, būtinas VPT pritarimas (išskyrus
mažos vertės pirkimus). Toks teisinis reguliavimas mažina viešųjų pirkimų efektyvumą, nes PO
sudaromos sąlygos piktnaudžiauti padėtimi ir nutraukti viešąjį pirkimą, atlikus visas procedūras.
Apibendrinant galima teigti, kad radijo ir televizijos transliuotojų vykdomų viešųjų pirkimų teisinis
reguliavimas sudaro prielaidų specifiniais atvejais viešųjų pirkimų procedūras įgyvendinti per
trumpesnį laiką. Be to, šių pirkimų kategorijoje VPT kompetencija yra labiau apribota nei įprastais
atvejais, o tai sudaro galimybių PO liberaliau įgyvendinti teisės aktų nuostatas, tačiau, kita vertus,
atsiranda didesnių galimybių piktnaudžiauti.

4.5.2 Mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugų viešieji pirkimai
VPĮ 10 str. 2 d. 7 p. nustatyta, kad VPĮ nuostatos netaikomos mokslinių tyrimų ir plėtros (toliau –
MTEP) paslaugų, išskyrus tas mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugas, iš kurių gauta nauda naudojama
tik PO veiklos poreikiams tenkinti ir už kurias viską sumoka PO, pirkimams.
Specialiąsias teisės normas, kurios taikomos MTEP paslaugų pirkimams, nustato 2011 m. birželio 22 d.
Vyriausybės nutarimu Nr. 772 patvirtintas tvarkos aprašas. Pirmiausia apraše nustatyta, kad mokslo ir
studijų institucijos bei Lietuvos mokslo taryba MTEP paslaugų pirkimo procedūras nustato savo
tvirtinamose taisyklėse, parengtose vadovaujantis skaidrumo, viešumo, objektyvumo ir
nediskriminavimo principais, kuriose taip pat numato pirkimus atliekančių asmenų skyrimo arba
komisijos sudarymo procedūras (taip pat numatoma galimybė sudarant komisiją pasikviesti Lietuvos
mokslų tarybos ekspertą), pirkimo būdus ir jų pasirinkimo sąlygas, pirkimo paskelbimo tvarką,
viešinimo tvarką, sprendimo apskundimo tvarką ir kitas nuostatas. Ši nuostata įtvirtinta ir VPĮ,
nustatant bendruosius reikalavimus, tačiau šioje Ataskaitoje jau minėta, kad toks liberalus
reglamentavimas didina riziką dėl teisės aktų pažeidimo, nes PO, rengdamos pirkimo taisykles, ne
visada sugeba laikytis teisės aktų reikalavimų. Šiuo atveju galimybė pačiai PO nusistatyti taisykles
laikytina pažangia nuostata viešųjų pirkimų procedūrų efektyvumui pasiekti, nes viešieji pirkimai
atliekami specifinėje srityje, reikalaujančioje aukštos kvalifikacijos ir papildomų valstybinių subjektų
dalyvavimo.
Antra, apraše nustatyta, kad PO patvirtinus techninę užduotį, ji turi būti pateikta Lietuvos mokslų
tarybai, kuri ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia PO informaciją apie nustatytus trūkumus. Be
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to, ne vėliau kaip per 20 dienų nuo techninės užduoties gavimo turi būti atliekamas ekspertinis
užduoties vertinimas. Per tokį pat laikotarpį Lietuvos mokslų taryba priima sprendimą dėl numatomo
pirkti pagal techninę užduotį darbo pripažinimo arba nepripažinimo MTEP darbu. Tarybos ekspertai,
pripažindami pagal techninę užduotį numatomą pirkti darbą MTEP darbu, kvietime gali nurodyti
techninės užduoties trūkumus, kurie turi būti pašalinti, ar pasiūlymus dėl papildomų sąlygų, kurios
vėliau būtų įrašytos į sutartį su būsimu MTEP darbo vykdytoju.
Jeigu pagal techninę užduotį numatomas pirkti darbas pripažįstamas MTEP darbu, PO atrenka MTEP
darbo potencialius vykdytojus pagal apraše nurodytus reikalavimus. Atsižvelgdama į Lietuvos mokslų
tarybos ekspertų rekomendacijas ir pasiūlymus, pateiktus tarybos sprendime dėl techninės užduoties
vertinimo, PO ne vėliau kaip per 10 darbo dienų parengia pasiūlymus, skirtus sprendimui dėl
potencialių MTEP darbo vykdytojų ir MTEP darbo kainos priimti. Potencialūs MTEP darbo vykdytojai
atrenkami atsižvelgiant į pateikto pasiūlymo atlikti MTEP darbą vadovo ir kitų vykdytojų mokslinę
kompetenciją ir patirtį, vadovo ir kitų vykdytojų įdirbį su MTEP darbo tema susijusioje srityje, išlaidų
tikslingumą ir pagrįstumą, kitus ekspertinio vertinimo kriterijus. Šie pasiūlymai pateikiami PO
sudarytai 5 narių komisijai, kad ši galėtų priimti sprendimą dėl MTEP darbo potencialaus vykdytojo.
Jeigu pagal techninę užduotį numatomas pirkti darbas nepripažįstamas MTEP darbu, PO gali
organizuoti užsakomojo darbo pirkimą pagal VPĮ reikalavimus. Jeigu PO nesutinka su Tarybos
sprendimu, ginčas sprendžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
Apibendrinant šių viešųjų pirkimų specifiką galima teigti, kad esminis skirtumas nuo VPĮ nustatyto
reglamentavimo yra tas, kad MTEP paslaugų pirkimo procedūrose aktyviai veikia valstybinė institucija
– Lietuvos mokslų taryba, kurios priimami sprendimai labiausiai lemia, ar PO galės vykdyti pirkimą
pagal specialiąsias teisės normas. Tai vertintina kaip pagrįstas įstatymų leidėjo siekis sukurti
nepiktnaudžiavimo sąlygas, kai PO galėtų MTEP vertinti plačiau, be to, nustačius racionalius terminus,
per kuriuos Lietuvos mokslų taryba atlieka jai numatytas užduotis, viešasis pirkimas gali būti
įgyvendintas sparčiai ir efektyviai, nes jau pirmajame pirkimo etape pašalinami galimi trūkumai.
Atkreiptinas dėmesys, kad paslaugų teikėjas (vykdytojas) parenkamas taip pat su Lietuvos mokslų
tarybos žinia, PO sudarius specialią komisiją dėl galimų vykdytojų kvalifikacijos patikrinimo.

Trūksta kokybiškas paslaugas teikiančių tiekėjų.

Per
atliktą
apklausą
tik
maža
respondentų dalis nurodė vykdžiusi tokio
tipo pirkimus. Tarp dažniausių nurodytų
problemų buvo nurodoma teikiamų
paslaugų nekompetencija. Taip pat
pastebima, kad itin sudėtinga parengti
tokių pirkimų technines užduotis,
nustatyti pirkimų mastu, nes tyrimų
rezultatai gali būti įvairūs, o nuo to
priklauso tolesni tyrimai.

„Didžioji tiriamojo darbo dalis užkraunama ant pačios PO pečių, nes
tyrimai atliekami atmestinai, kopijuojami analogiški darbai“; „Dažnai
apsiima atlikti tyrimus neturėdami jokios kompetencijos“; „Teikiamų
paslaugų nekompetencija“; „Didžiausia problema – maža tiekėjų
(ekspertų) pasiūla LT rinkoje, užsienio rinkose analogiški tyrimai
kainuoja kelis kartus brangiau“; „Buvo didelė rizika įsigyti netinkamos
kokybės paslaugas, nes agentūros labai kabinėjosi prie techninių
reikalavimų“. (Šaltinis: PwC atlikta PO apklausa.)

4.5.3 Pirkimai iš socialinių įmonių
Siekiant įgyvendinti socialinės atsakomybės politiką ir prisidėti prie remtinų asmenų integracijos į
darbo rinką sąlygų gerinimo, VPĮ buvo nustatytos lengvatos šioms įmonėms dalyvauti viešuosiuose
pirkimuose. VPĮ 13 str. nustatyta, kad PO pirkimo dokumentuose gali nustatyti sąlygas, sudarančias
galimybę pirkimuose dalyvauti tik neįgaliųjų socialinėms įmonėms, arba nustatyti, kad tokie pirkimai
bus vykdomi pagal remiamų asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo programas. Pirkimo
dokumentuose, įskaitant skelbimą apie pirkimą, turi būti nuoroda į tokius pirkimus ir reikalavimas
pagrįsti, kad tiekėjo įmonė atitinka šio straipsnio reikalavimus (pateikiamas kompetentingos
institucijos išduotas dokumentas ar tiekėjo patvirtinta deklaracija). VPT nuomone, tokia VPĮ įtvirtinta
išimtimi, nustatant sąlygas, sudarančias galimybę pirkimuose dalyvauti tik neįgaliųjų socialinėms
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įmonėms, siekiama paskatinti socialiai remtinų žmonių socialinę bei ekonominę integraciją, sugrįžimo
į darbą galimybes ir pan.60
Pažymėtina, kad VPĮ 91 str. įtvirtinta, jog VPĮ 4 str. 1 d. 1, 2 ar 3 punktuose nurodytos PO, išskyrus
Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas užsienyje ir Lietuvos Respublikos
atstovybes prie tarptautinių organizacijų, taip pat kitos PO, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar
darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė,
atlikdamos supaprastintus pirkimus, ne mažiau kaip 5 procentus visų supaprastintų pirkimų vertės
pirkimą privalo atlikti iš neįgaliųjų socialinių įmonių, išskyrus atvejus, kai PO reikiamų prekių šios
įstaigos ir įmonės negamina, paslaugų neteikia ar darbų neatlieka. Nors šios nuostatos lingvistinė
išraiška leidžia daryti išvadą, kad VPĮ 13 ir 91 str. kalbama apie tokio paties pobūdžio viešuosius
pirkimus, VPT išaiškino, kad PO vykdžius pirkimą pagal VPĮ 13 str., ji negali šio pirkimo įskaičiuoti į 5
proc. pagal VPĮ 91 str. privalomų atlikti pirkimų61. Įtvirtinant šią išimtį VPĮ, buvo siekta sudaryti
konkurencingas sąlygas viešuosiuose pirkimuose dalyvauti ir socialiai pažeidžiamų asmenų grupių
įmonėms.
Įstatymų leidėjas, įtvirtindamas sąlygas, kuriomis remiantis gali būti vykdomi pirkimai iš neįgaliųjų
socialinių įmonių, sudarė prielaidas tam tikrais atvejais viešųjų pirkimų procedūras atlikti sparčiau,
nes pirkimai iš neįgaliųjų socialinių įmonių vykdomi supaprastinta tvarka. Be to, atsižvelgus į tai, kad
neįgaliųjų socialinės įmonės rinkoje užima nedidelę dalį, vykdant pirkimą iš tokio pobūdžio bendrovių
gali būti išvengta ginčų, o tai didina viešųjų pirkimų procedūrų efektyvumą. Taigi iš dalies trukmės bei
ginčių prasme procedūros iš socialinių įmonių gali būti greitesnės, tačiau reikia įvertinti šios išimties,
suteiktos socialinėms įmonėms, rizikos veiksnius. LR valstybės kontrolė yra nurodžiusi, kad būtina
atlikti socialinių įmonių stebėseną, kad nebūtų piktnaudžiaujama socialinės įmonės statusu.

Pirkimai iš socialinių įmonių gali būti vykdomi greičiau. Tačiau pastebimos
tendencijos, kad siekiama finansinės naudos ir pelno (nes išimtines sąlygas
numato VPĮ ir teikiama valstybės parama), o ne socialinių tikslų.
Pirkimai iš socialinių įmonių sudaro gana nereikšmingą dalį, palyginti su bendra viešųjų pirkimų verte,
nors stebimos pirkimų iš socialinių įmonių mastų didėjimo tendencijos. Pagal viešai pateikiamą statistiką
bendra iš socialinių įmonių vykdomų supaprastintų pirkimų vertė 2011 m. buvo 74,4 mln. Lt, ir tai sudaro
tik 0,58 proc. bendros 2011 m. vykdytų viešųjų pirkimų vertės (12 822,0 mln. Lt), arba 1,2 proc.
supaprastintų viešųjų pirkimų bendros vertės62. Visgi šis skaičius negali būti vertinamas vienareikšmiškai,
nes VPĮ buvo nustatytos lengvatos, šioms įmonėms dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose, o tai sudaro
prielaidų šioms įmonėms laimėti viešuosius pirkimus. Viešojoje erdvėje reiškiama nuomonė, kad
numatytos lengvatos dalyvauti viešuosiuose pirkimuose skatina piktnaudžiauti socialinės įmonės statusu.
2012 m. kovo mėn. buvo registruotos 72 tokios įmonės, taigi praktiškai vienai tokiai įmonei tenka apie 1
mln. socialinių pirkimų rinkos dalies.
Atliktų tokių įmonių patikrų rezultatai, nors neparodė didelių pažeidimų atvejų, atskleidė, kad visos naujai
besisteigiančios socialinės įmonės savo siekiu laiko ne tikslinių grupių asmenų integraciją į darbo rinką, o
galimybę pasinaudojus valstybės teikiama parama ir taip įdarbinus keletą žmonių, siekti finansinės naudos
bei pelno63. Vienas didžiausių piktnaudžiavimo atvejų pateiktas FNNT išplatintame pranešime, kuriame
teigiama, kad FNTT ir Generalinė prokuratūra, pradėjusios ikiteisminį tyrimą, išaiškino organizuotą grupę,
kuri, kaip įtariama, naudojosi neįgaliųjų socialinėmis įmonėmis, siekdamos gauti ES paramos ir valstybės
biudžeto lėšas. Atskleista organizuotos grupės sukurta nusikalstama schema, kai naudojant apie 20
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Raseiniuose ir kituose Lietuvos miestuose įsteigtų įmonių, ir, kaip įtariama,
piktnaudžiaujant joms suteiktu socialinių ir neįgaliųjų socialinių įmonių statusu, nesąžiningai buvo
konkuruojama viešųjų pirkimų konkursuose, rengiamuose vykdant ES paramos ir valstybės biudžeto
lėšomis finansuojamus projektus. Turima duomenų, kad pažeidžiant Konkurencijos ir VPĮ reikalavimus,
fiktyviai sudarant palankias pirkimo sąlygas potencialiam laimėtojui, pakeliant, kaip įtariama, paslaugų ar
http://www.vpt.lt/rtmp8/dtd/index.php?pid=1089635293&srid=32&lan=LT.
http://www.vpt.lt/rtmp8/dtd/index.php?pid=1089635293&srid=32&lan=LT.
62 http://www.vpt.lt/admin/uploaded/Is_socialiniu_imoniu_vykdomi_pirkimai/Vykdytu%20supaprastintu%20
pirkimu%20is%20soc%20imoniu%20ataskaita%202011%20m.pdf.
63 http://www.verslokryptis.lt/lt/naujienos/verslas-finansai/socialinese-imonese-vesi-piktnaudziavimas/.
60
61
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darbų atlikimo kainas, buvo laimėti viešųjų pirkimų konkursai, kurių bendra vertė siekia keliasdešimt
milijonų litų64. Taip pat FNTT yra išaiškinusi piktnaudžiavimo atvejus (aptikti nelegalūs darbuotojai
įmonėje, turinčioje socialinės įmonės statusą ir gaunančią valstybės subsidijas darbo užmokesčiui
kompensuoti)65. Nustatant piktnaudžiavimų atvejus, jau svarstoma griežtinti socialinių įmonių steigimą,
pateiktos Socialinių įmonių įstatymo pataisos, ketinama griežtinti socialinių įmonių steigimo sąlygas.

Pirkimai iš socialinių įmonių asocijuojasi su žema kvalifikacija, prasta prekių,
darbų, paslaugų kokybe ir didesnėmis nei rinkos kainomis.
Pirkimai iš socialinių įmonių nėra labai
reikšmingi pagal jų mastus ir skaičių, tačiau
projektų vykdytojai, kuriems teko susidurti su
tokia pirkimų praktika, dažniausiai įvardija dvi
esmines problemas – netinkama prekių,
darbų ar paslaugų kokybė ir aukštesnės nei
rinkos kainos. Šios problemos įvardijamos tiek
TOP 100 PO, tiek šiai grupei nepriklausančių
respondentų. Iš esmės tokia situacija yra
susidariusi dėl VPĮ ribojimų, kad pirkimuose
gali dalyvauti tik socialinės įmonės, bei dėl to,
kad tokių įmonių pasiūla yra maža, todėl nėra
užtikrinama konkurencija.

„Tokia išlyga socialinėms įmonėms greičiausiai sudaro sąlygas
simuliuoti dėl kokybės, nes jos žino, kas iš jų turi pirkti, o kai
nusiperki, tai pusę to, ką perki, turi pasidaryti pats“; „Prekės ir
paslaugos brangesnės, kokybė prastesnė“; „Paslaugos ir prekės
siūlomos už gerokai didesnes kainas, o tai visiškai nesiderina su
taupymu“; „Per maža konkurencija ir didesnės kainos“; „Tenka
rinktis – ar susitaikyti su prasta kokybe, ar su begaliniu
vėlavimu, jei daiktai nepriimami“; „Sukeliamos kainos,
kvalifikacija žema, o rinkos dėsniai ignoruojami dėl VPĮ
nuostatų“; „ Yra labai mažai socialinių įmonių, iš kurių norėtųsi
pirkti antrą kartą (kainos / kokybės santykis)“; „ Maža
konkurencija arba jos išvis nėra, ir kainos siūlomos dukart ar
triskart didesnės) “. (Šaltinis: PwC atlikta PO apklausa.)

4.5.4 Viešieji pirkimai iš atskirą juridinio asmens statusą
turinčio subjekto, kurį kontroliuoja perkančioji
organizacija
VPĮ 10 str. 5 d. nustatyta, kad VPĮ reikalavimai netaikomi pirkimams, jeigu PO sudaro sutartį su
atskirą juridinio asmens statusą turinčiu subjektu, kurį ji kontroliuoja kaip savo pačios tarnybą ar
struktūrinį padalinį ir kuriame ji yra vienintelė dalyvė (arba įgyvendina valstybės ar savivaldybės, kaip
vienintelės dalyvės, teises ir pareigas), ir jeigu kontroliuojamas subjektas ne mažiau kaip 90 proc.
pardavimo pajamų per paskutinius finansinius metus (arba per laikotarpį nuo subjekto įsteigimo
dienos, jeigu subjektas vykdė veiklą mažiau kaip vienus finansinius metus) gauna iš veiklos, skirtos PO
poreikiams tenkinti ar PO funkcijoms atlikti.

Ši išimtis, nustatyta VPĮ, sudaro sąlygas sparčiau įgyvendinti viešojo pirkimo
procedūras, tačiau procedūrą ilgina tai, kad reikia gauti sutikimą iš VPT.

Ši VPĮ išimtis sudaro sąlygas pirkti sparčiau ir efektyviau, nes PO nebereikia atlikti VPĮ nustatytų
procedūrų. Vis dėlto VPĮ nustato ir tam tikrus apribojimus, kuriais siekiama išvengti galimo PO ir tiekėjų
piktnaudžiavimo.
Pirmiausia jau minėtas VPĮ straipsnis papildomai nustato, kad, norint atlikti viešąjį pirkimą, iš
kontroliuojamosios įmonės būtinas VPT sutikimas. PO yra įpareigojama pateikti VPT motyvuotą
kreipimąsi, į kurį VPT turi atsakyti per 20 darbo dienų, o VPT direktorius turi teisę nustatytą terminą
pratęsti dar 20 dienų. Be to, papildomai nustatyta, kad VPT neatsakius per nustatytą terminą, laikoma, jog
sutikimas gautas. Toks teisinis reguliavimas lemia teisinį neaiškumą, o tai mažina viešųjų pirkimų
efektyvumą, nes PO po kreipimosi į tarnybą nežino apie tolesnius VPT žingsnius.
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Antra, siekiant užtikrinti šios kategorijos viešųjų pirkimų kontrolę, PO, tvirtindama VPĮ nurodytus
einamaisiais biudžetiniais metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų planus, juose pateikia informaciją apie
planuojamus atlikti pirkimus iš kontroliuojamųjų įmonių, o per 30 dienų nuo ataskaitinių kalendorinių
metų pabaigos VPT jos nustatyta tvarka pateikia visų per kalendorinius metus atliktų šioje dalyje nurodytų
pirkimų ataskaitas.
Pirkimų iš susijusių įmonių išimties kontekste paminėtinas ES paramos skyrimo ir išlaidų tinkamumo
aspektas. Per tikslinės grupės diskusiją su PO atstovais buvo nurodyta problema, kad įsigyjant prekių,
paslaugų ar darbų iš susijusių įmonių, nesvarbu, ar prekės įsigyjamos pagal vidinio pirkimo išimtį, ar pagal
viešojo pirkimo būdą, tinkamomis finansuoti pripažįstamos tik išlaidos, kurių patyrė susijusi įmonė, tačiau
lėšų dalis, atitinkanti jos pelną, nėra padengiama. Tokia pozicija kildintina iš praktikos, susiformavusios per
ankstesnį ES paramos programavimo laikotarpį.
Ankstesniajame ES paramos programavimo periode įgyvendinančiosios institucijos laikėsi pozicijos, kad
pareiškėjų ir projektų vykdytojų teisė vykdyti pirkimus iš susijusių įmonių turėtų būti ribojama. Tai
patvirtina 2009 m. gegužės 27 d. Europos Audito Rūmų preliminarios išvados „DAS 2008 – Sanglaudos
fondo išmokų teisėtumo ir tvarkingumo auditas ir Sanglaudos fondo išmokų finansinių klaidų taisymo
valdymo vertinimas“, kuriose buvo nustatyta, kad įgyvendinančioji institucija Transporto investicijų
direkcijos sprendimu vienu atveju paramos gavėjo 100 proc. antrinės bendrovės, parinktos vadovaujantis
viešųjų pirkimų procedūromis, gautas pelnas buvo pripažintas netinkamomis finansuoti išlaidomis, o kitu
– tinkamomis. Europos Audito Rūmų nuomone, buvo nepriimtina tai, jog tas pats klausimas (šiuo atveju –
antrinės įmonės pelnas) būtų traktuojamas skirtingai. Pažymėtina, kad Europos Audito Rūmai nenurodė,
kaip iš tikrųjų turėtų būti traktuojamas susijusių asmenų, parinktų per viešuosius pirkimus, gaunamas
pelnas, o tiesiog pareiškė, kad tokios pat sąlygos turėtų būti taikomos visiems subjektams. Nacionalinėje
teisėje nuostata dėl pirkimų iš susijusių įmonių tiesiogiai buvo įtvirtinta tik Prekių, paslaugų ir darbų
pirkimų taisyklių, taikomų juridiniams asmenims, gaunantiems finansinę paramą iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų, patvirtintų 2006 m. vasario 10 d. Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-50, (toliau –
Pirkimų taisyklės) 11 p. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad šios Pirkimų taisyklės buvo taikomos tik
asmenims, kurie nėra PO viešųjų pirkimų prasme. O dėl PO panašių nuostatų nebuvo numatyta.
Manytina, kad tokia nuostata bei jau minėta praktika galėjo susiklostyti dėl specialių ES teisės aktų
nuostatų, susijusių su išlaidų tinkamumu finansuoti. Reglamento Nr. 1685/2000 Priedo 2 p. buvo
numatytos taisyklės dėl išlaidų įrodymo, pagal kurias galutinių naudos gavėjų mokėjimai turi būti pateisinti
gautomis sąskaitomis faktūromis arba lygiavertės įrodomosios vertės apskaitos dokumentais. Tačiau jeigu
veiklai vykdyti nėra skelbiamas konkursas (angl. where the execution of operations is not subject to a
competitive tendering procedure), galutinių naudos gavėjų mokėjimai turi būti pateisinti įstaigų, viešų ar
privačių firmų, susijusių su veiklos vykdymu, realiai sumokėtomis išlaidomis. Minėtos nuostatos vėliau
buvo pakeistos Reglamentu Nr. 448/2004, kurio Priedo 2.3 p. jau buvo nustatyta, kad jeigu veiklai vykdyti
yra skelbiamas konkursas (angl. where the execution in the framework of public procurement procedures),
galutinių naudos gavėjų mokėjimai, nurodyti kaip tarpiniai mokėjimai ir galutinio likučio mokėjimai, turi
būti pateisinti gautomis sąskaitomis faktūromis, išduotomis pagal pasirašytų sutarčių nuostatas. O visais
kitais atvejais, įskaitant viešųjų dotacijų skyrimą, galutinių naudos gavėjų mokėjimai, nurodyti kaip
tarpiniai mokėjimai, ir galutinio likučio mokėjimai turi būti pateisinti įstaigų, viešų ar privačių firmų,
susijusių su veiklos vykdymu, realiai sumokėtomis išlaidomis. Taigi anksčiau galiojo teisinis reguliavimas,
pagal kurį, siekiant gauti ne vien faktiškai patirtų išlaidų atlyginimą, buvo numatyta pareiga suorganizuoti
„konkurenciją užtikrinantį konkursą“, tačiau vėliau šis reikalavimas buvo pakeistas platesniu įpareigojimu
„vadovautis viešųjų pirkimų taisyklėmis“.
Šiame programavimo periode galiojantys reglamentai apskritai nustato tik bendruosius išlaidų patyrimo
terminus bei tikslus, kuriems gali būti skirtas finansavimas, tačiau nebereglamentuoja detalių išlaidų
pagrindimo taisyklių. Kaip numatyta Reglamento Nr. 1083/2006 56 str. 4 d., išlaidų atitikimo finansavimo
reikalavimams taisyklės nustatomos nacionaliniu lygmeniu, laikantis išimčių, numatytų konkrečiuose
kiekvieno fondo reglamentuose. Vadovaujantis PAFT 2.1.10 p., kiekvienas projekto vykdytojas, jeigu jis yra
PO, įsipareigoja laikytis VPĮ, arba, jeigu jis nėra PO, – Juridinių asmenų, kurie nėra PO, pirkimų vykdymo
ir priežiūros tvarkos aprašo. Nė vienas iš nurodytų teisės aktų nedraudžia vykdyti pirkimų iš susijusių
įmonių.
Be to, vadovaujantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu Assitur byloje Nr. C-538/07,
Bendrijos teisė draudžia nacionalines nuostatas, kuriose, siekiant teisėtų konkurso dėl viešojo pirkimo
sutarčių sudarymo dalyvių vienodo vertinimo ir skaidrumo tikslų, numatytas absoliutus draudimas
įmonėms, tarp kurių yra kontrolės santykiai ar kurios susijusios tarpusavyje, tuo pat metu ir konkuruojant
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dalyvauti tame pačiame konkurse, nepaliekant joms galimybės įrodyti, kad šie santykiai nedarė įtakos jų
veiksmams šioje konkurso procedūroje. Nors šioje byloje buvo nagrinėtas klausimas dėl susijusių tiekėjų,
panašūs principai turėtų būti taikomi ir esant atitinkamiems PO bei susijusio tiekėjo santykiams.
Atsižvelgiant į nurodytas nuostatas, nėra teisinio pagrindo numatyti draudimą ar ribojimus pareiškėjams
bei projektų vykdytojams vykdyti viešuosius pirkimus iš susijusių įmonių tol, kol bus tinkamai užtikrinamas
pagrindinių viešųjų pirkimų principų – lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo,
proporcingumo ir skaidrumo – laikymasis.

Reziumuojant, autorių nuomone, PO kiekvienu atveju turėtų turėti pasirinkimo
galimybę – sutartį su susijusia įmone sudaryti vadovaujantis vidinio pirkimo
išimtimi arba vykdyti pirkimą viešųjų pirkimų procedūrų nustatyta tvarka.
Tuo atveju, jeigu sutartis sudaroma be viešojo pirkimo procedūros, tinkamomis
finansuoti pripažintinos tik faktiškai patirtos susijusios įmonės išlaidos, nes ji
laikoma PO padaliniu. O jeigu susijusi įmonė pasirenkama per viešojo pirkimo
procedūrą, finansuotinomis pripažintinos visos išlaidos (įskaitant pelną). Be
abejonės, pastaruoju atveju turėtų būti užtikrinta, kad nebūtų pažeidžiami
viešųjų pirkimų principai, ypač tiekėjų lygiateisiškumo.

4.6 Skundų nagrinėjimas
Viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo procedūras reglamentuoja VPĮ V skyriaus nuostatos. VPĮ V skyrius
taikomas tiek tarptautiniams, tiek supaprastintiems pirkimams. Į šį skyrių perkeltos Europos Bendrijų
Tarybos 1989 m. gruodžio 21 d. direktyvos 89/665/EEB nuostatos, todėl, taikant atitinkamas VPĮ
nuostatas, būtina atsižvelgti į Bendrijos teisinį reguliavimą, įskaitant Europos Sąjungos Teisingumo
Teismo praktiką šioje srityje.
Subjektai, kurie gali skųsti PO veiksmus ir (arba) neveikimą. VPĮ V skyriaus nuostatomis gali remtis ne
tik viešojo pirkimo procedūrose dalyvaujantis subjektas (tiekėjas), bet ir potencialus tiekėjas, kuris yra
suinteresuotas dalyvauti organizuojamame pirkime, tačiau dėl vienų ar kitų priežasčių to nepadaręs
(pvz., jei tiekėjas nebuvo informuotas apie pirkimą arba tokia informacija disponavo, tačiau nepateikė
pasiūlymo, nes pirkimo sąlygos (galbūt diskriminacinės) jį atgrasė nuo dalyvavimo). Tokias išvadas yra
priėjęs tiek Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (2004 m. birželio 24 d. Sprendimas Komisija prieš
Austriją, C-212/02, nepaskelbtas rinkinyje, 2005 m. sausio 11 d. Sprendimas Stadt Halle ir RPL
Lochau, C-26/03, Rink. 2005, p. I-1), tiek Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (2009 m. birželio 8 d.
nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2009).
VPĮ 93 str. numato, kad suinteresuotas asmuo turi teisę kreiptis į apygardos teismą dėl (i) PO
sprendimų, kurie neatitinka VPĮ reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo; (ii) žalos atlyginimo; (iii)
pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia; (iv) alternatyvių sankcijų taikymo.
Pretenzijos nagrinėjamos dviem etapais: ikiteisminis pretenzijos nagrinėjimas (pretenziją nagrinėja
pirkimų komisija) ir teisminis pretenzijos nagrinėjimas. VPĮ 93 str. 3 d. yra numatyta privaloma
ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija, todėl tiekėjas pretenziją visų pirma turi pateikti PO.
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Pretenzijos pateikimas PO
Pagal pretenzijos dalyką galima iškirti tokias pretenzijų rūšis: pretenzijos dėl konkurso sąlygų
pagrįstumo ir teisėtumo; pretenzijos dėl tiekėjų pateiktų dokumentų vertinimo (kvalifikacijos bei
pasiūlymų vertinimo) pagrįstumo ir teisėtumo.
Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją PO (i) per 15 dienų nuo PO pranešimo raštu apie jos priimtą
sprendimą; (ii) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie
PO priimtą sprendimą dienos, jeigu VPĮ nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie PO priimtus
sprendimus. Nustatyti terminai taikomi visiems PO priimtiems sprendimams apskųsti (konkurso
sąlygoms, sprendimams dėl tiekėjų atitikimo minimaliems kvalifikacijos reikalavimams įvertinti,
sprendimams dėl pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygoms, sprendimams dėl tiekėjų pasiūlymų eilės
sudarymo ir kt., kurie turi įtakos suinteresuotų asmenų teisėms ir pareigoms). Pažymėtina, kad PO
nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos.
PO, gavusi pretenziją, nedelsdama turi sustabdyti pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija
ir priimtas sprendimas. VPĮ 941 str. 2 d. nustatytas draudimas PO sudaryti pirkimo sutartį anksčiau
negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją
pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos. Pagal VPĮ
941 str. 3 d. PO privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5
darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną
raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems
dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą.
Jei per VPĮ nustatytą terminą PO negavo tiekėjų pretenzijų, šiam terminui suėjus, ji gali sudaryti
viešojo pirkimo sutartį su laimėtoju.
Autorių nuomone, ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija, jeigu ji naudojama tinkamai, yra veiksmingas
sistemos elementas, leidžiantis PO efektyviai ir greitai ištaisyti padarytas klaidas. Visgi praktikoje
pasitaiko atveju, kai ikiteisminė pretenzijų nagrinėjimo stadija naudojama netinkamai, nes PO
pretenzijas nagrinėja formaliai, siekdamos apsiginti, o ne išspręsti klausimą iš esmės. Tokią situaciją
gali lemti kelios priežastys: kvalifikacijos stoka, baimė priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę,
nenoras pripažinti padarytus pažeidimus, gynybinės pozicijos užėmimas. Šiuo atveju būtina įvertinti ir
tai, kad dėl subjektyvių priežasčių (vidinio įsitikinimo, nenoro pripažinti klaidas) PO gali būti
sudėtinga nagrinėti savo pačios padarytus pažeidimus. Formalus pretenzijų nagrinėjimas ir vengimas
spręsti susidariusias problemas sudaro prielaidų tolesniems teisminiams ginčams, o tai turi esminės
įtakos vykdomų pirkimų terminams ir operatyvumui.
PO gali efektyviau išnaudoti esamą teisinį reglamentavimą. PO praktikoje dažnai susiduriama su
atvejais, kai pretenzijos pateikiamos, pasibaigus jų pateikimo terminui. Pažymėtina, kad tiekėjas, net
praleidęs VPĮ nustatytą terminą, gali kreiptis į PO, o ši turi teisę tokią pretenziją išnagrinėti. Lietuvos
Aukščiausiasis Teismas pretenzijos pateikimo terminą kvalifikavo kaip procedūrinį terminą, kuris yra
tiesiogiai susijęs tik su tam tikrų veiksmų atlikimu neteisminėse procedūrose ir nepanaikina asmens
teisės pareikšti pretenziją bei PO teisės nagrinėti pretenziją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių
bylų skyriaus 2009 m. vasario 9 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-35/2009). Vis dėlto pretenzijos
pateikimo termino turinio analizė suponuoja išvadą, kad tiekėjas viešojo pirkimo ginčų nagrinėjimo
procedūrose turi elgtis apdairiai ir paisyti VPĮ nustatytų terminų. Kiekvienas tiekėjas privalo domėtis
viešojo konkurso eiga ir sąlygomis. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas Universale-Bau byloje yra
išaiškinęs, kad visiškai Direktyva 89/665 siekiamam tikslui įgyvendinti kiltų pavojus, jei kandidatams
ir konkurso dalyviams būtų leidžiama bet kuriuo sutarties sudarymo metu nurodyti sutarčių sudarymo
taisyklių pažeidimus, taip PO įpareigojant iš naujo pakartoti visą procedūrą ir šiuos pažeidimus
pašalinti. Iš to išplaukia, kad veiksmingumo principas reikalauja, jog viešųjų pirkimų procedūrų
peržiūros mechanizmas nebūtų ne tik pernelyg suvaržytas, bet nebūtų ir visiškai neapribotas. Tokiu
reglamentavimu siekiama užtikrinti viešojo pirkimo procedūrų operatyvumą ir efektyvumą. Jeigu PO,
laikydamasi VPĮ reikalavimų, suinteresuotus asmenis informavo apie vykdomą konkursą ir priimtus
sprendimus, pripažintina, kad kiekvienas tiekėjas apie konkursą ir PO sprendimus informuotas
tinkamai ir turėtų operatyviai ginti galimai pažeistas teises, todėl PO turi teisę atsisakyti nagrinėti
pretenziją dėl termino pažeidimo. Vienareikšmiško atsakymo, kurį kelią PO būtų teisingiau pasirinkti,
nėra. Nenagrinėti pagrįstos pretenzijos nebūtų protinga, nes priimtus sprendimus vis tiek reikės
pakeisti per teisminį nagrinėjimą. Nenagrinėti pagrįstai suformuluotos pretenzijos, kai PO turi stiprius
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kontrargumentus, taip pat gali būti netikslinga, nes PO argumentai teoriškai gali įtikinti tiekėją ir
nulemti tai, kad tiekėjas nesikreips į teismą. Autorių nuomone, ganėtinai vienareikšmiškai galima
teigti, kad atsisakyti nagrinėti vertėtų tik akivaizdžiai nepagrįstas pretenzijas, kai įtariama, kad jomis
siekiama trukdyti pirkimo procedūrai, t. y. piktnaudžiaujama teise pareikti pretenziją.
Teisminis ginčo nagrinėjimas
VPĮ 95 str. taip pat nustatyta, kad tais atvejais, jeigu PO pretenzijos nepatenkina ar neišnagrinėja pagal
VPĮ nustatytą tvarką ir terminus, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą. Tiekėjas turi teisę pateikti
prašymą ar ieškinį teismui (i) per 15 dienų nuo PO pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą (t. y.
dėl pretenzijos išnagrinėjimo) išsiuntimo tiekėjams dienos; (ii) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų
atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie PO priimtą sprendimą (t. y. dėl pretenzijos
išnagrinėjimo) dienos, jeigu VPĮ nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie PO priimtus
sprendimus; (iii) PO per nustatytą terminą neišnagrinėjus jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę
pateikti prašymą ar ieškinį teismui per 15 dienų nuo tos dienos, kurią PO turėjo raštu pranešti apie
priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems
dalyviams; (iv) dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties
sudarymo dienos.
Tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas
pateikti PO prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo įrodymais teisme. PO viešojo pirkimo sutartis gali
būti sudaryta tik tada, kai PO šią pretenziją išnagrinėja VPĮ nustatyta tvarka ir sąlygomis bei pasibaigia
ieškinio pateikimo terminas. PO, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti
pirkimo sutarties, kol nesibaigė atidėjimo terminas ir kol PO negavo teismo pranešimo apie 1)
motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį; 2) motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo
prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki
ieškinio pareiškimo; 3) teismo rezoliuciją priimti ieškinį, netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.
Viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos CPK XXI skyriuje nustatyta tvarka. Šiame skyriuje nustatyta, kad
sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo ieškinio priėmimo teisme dienos.
Apeliacinis skundas viešųjų pirkimų byloje gali būti pateiktas per keturiolika dienų nuo pirmosios
instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos. Sprendimas byloje pagal apeliacinį skundą turi būti
priimtas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo bylos gavimo apeliacinės instancijos teisme dienos. Kasacinis
skundas viešųjų pirkimų byloje gali būti įteiktas per vieną mėnesį nuo skundžiamo sprendimo
įsiteisėjimo dienos. Nors nuo 2011 m. spalio 1 d. įsigalioję civilinio proceso pakeitimai sukuria
prielaidų viešųjų pirkimų bylas nagrinėti teisme, visgi garantijos, kad šios bylos bus išnagrinėtos per
numatytus terminus, nėra. Be to, bylų nagrinėjimo terminai buvo nustatyti tik pirmosios ir apeliacinės
instancijos teisme, o kasacijai bylos nagrinėjimo terminas nustatytas nebuvo. Toks sprendimas
aiškintinas tuo, kad teismo sprendimas įsiteisėja po apeliacinės instancijos teismo sprendimo
priėmimo, visgi kasaciniame procese egzistuoja galimybė prašyti stabdyti apeliacinės instancijos
teismo sprendimo galiojimą, o viešojo pirkimo bylose dėl rizikos, jog įvykdžius teismo sprendimą bus
suvaržytos teismo sprendimo įvykdymo atgręžimo galimybės, tokia galimybė galėtų būti realizuojama
gan dažnai.
Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas
CPK nustatyta, kad teismas laikinąsias apsaugos priemones taiko motyvuota nutartimi dėl laikinųjų
apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo
principais ir viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos
pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Be kitų CPK nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių, kaip
laikinosios apsaugos priemonės viešųjų pirkimų bylose gali būti taikoma: (i) viešojo pirkimo konkurso
procedūrų sustabdymas; (ii) įpareigojimas PO nesudaryti viešojo pirkimo sutarties; (iii) PO priimto
sprendimo įgyvendinimo sustabdymas; (iv) su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties
vykdymo sustabdymas. Tuo atveju, jeigu teismas priima sprendimą pritaikyti laikinąsias apsaugos
priemones sustabdyti viešųjų pirkimų procedūras bei įpareigojimą PO nesudaryti viešojo pirkimo
sutarties, pirkimo procedūros yra sustabdomos iki bylos išnagrinėjimo pabaigos.
Nors CPK nustato terminus, per kuriuos turi būti išnagrinėjami viešųjų pirkimų ginčai, laikotarpis, per
kurį išnagrinėjami šalių ginčai, daugeliu atveju yra gerokai ilgesnis. Dėl ilgų ginčų sprendimų terminų
atsiranda rizika, kad viešasis pirkimas taps neaktualus, bus prarastos projektui skirtos ES finansinės
paramos lėšos. Pastaruoju metu formuojasi nauja teismų praktika, kai teismai vis dažniau netaiko
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vykdomų pirkimų sustabdymo, kaip laikinųjų apsaugos priemonių, vadovaudamiesi efektyvumo ir
viešojo intereso principais. Pastebėtina, kad šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas sudaro PO
galimybes pakankamai efektyviai ginti savo interesus teisinėmis priemonėmis, kurios ne visos yra
išnaudojamos.
PO savo praktikoje neišnaudoja gynybos priemonių, kurios yra įtvirtintos CPK. Teismui pritaikius
laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius vykdomą konkursą, PO turi teisę skųsti tokį teismo
sprendimą, taip pat reikalauti taikyti CPK 146 str. įtvirtintą atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl
laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo institutą. Tikėtinus nuostolius sudaro
ES fondų finansavimo suma, todėl PO turi teisę teismo reikalauti, kad šis įpareigotų tiekėją įmokėti
atitinkamo dydžio piniginę sumą į teismo depozitinę sumą ar šiai sumai pateiktų banko garantiją.
Tiekėjui neįvykdžius teismo įpareigojimų, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra
panaikinamos.
Tuo atveju, kai teismas netaiko viešųjų pirkimų sustabdymo, kaip laikinosios apsaugos priemonės,
teisminiai ginčai turi įtakos tolesniam viešųjų pirkimų vykdymui (pirkimai dažnai sustabdomi), nes
kyla grėsmė, jog patenkinus tiekėjo ieškinį ir pripažinus konkurso procedūras neteisėtomis, bus
reikalingos finansinės korekcijos. Tokių atvejų pasitaiko net ir tada, kai tiekėjas piktnaudžiaudamas
savo teisėmis reiškia nepagrįstą ieškinį.
CPK 95 str. yra nustatytos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmės. Tiekėjui nesąžiningai
pateikus nepagrįstą ieškinį, PO turi teisę toje pat byloje pareikšti prašymą dėl nuostolių atlyginimo,
taip pat pateikti priešieškinį ir šiam užtikrinti reikalauti taikyti laikinąsias apsaugos priemones –
tiekėjo turto areštą nuostolių sumai. Priešpriešinio reikalavimo pateikimas tiekėjui ir turto arešto
taikymas, kai teikiamas nepagrįstas ieškinys, paspartina ginčų baigtį, nes tiekėjas pateikto ieškinio
dažnai atsisako. Taip užbaigiama ginčo procedūra.
Teismų sprendimų rūšys
Nacionaliniams teismams sprendžiant PO sprendimų pripažinimo neteisėtais klausimą, kartu kyla ir
padarinių pašalinimo klausimas, ypač kai teismas pripažįsta neteisėtu PO sprendimą, susijusį su
pirkimą pradedančiais veiksmais, t. y. konkurso sąlygų nustatymu ir kvietimo skelbimu arba jau su
įvykdytu pirkimu, kai nagrinėjant ginčą sudaroma pirkimo sutartis. Kai teismas PO sprendimą,
susijusį su sutarties sudarymo (tiekėjų vertinimo) kriterijais, pripažįsta neteisėtu ir panaikina, PO
privalo atšaukti kvietimą. Teismo sprendimu panaikinus PO sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę,
viešojo pirkimo teisinių santykių šalys grąžinamos į pirminę padėtį, kurioje kompetencija pripažinti
viešojo pirkimo laimėtoją pagal VPĮ priklauso PO. Ji, remdamasi iš anksto paskelbtais kriterijais,
privalo iš naujo sudaryti pasiūlymų eilę. Tačiau tokios priemonės dažnai yra neefektyvios, nes dėl ilgų
ginčo nagrinėjimo terminų pirkimas gali tapti nebeaktualus ir kt. Tuo atveju, jei nagrinėjant ginčą
teismas nustato pažeidimus, o pirkimas būna jau įvykdytas ir sudaryta pirkimo sutartis, teismas
nebūtinai naikina sudarytas sutartis.
VPĮ 952 str. 2 d. nurodyta, kad teismas gali nepripažinti pirkimo sutarties negaliojančia ir taikyti
alternatyvias sankcijas pagal šio str. 4 d. (pirkimo sutarties sutrumpinimas arba PO skiriama bauda,
kuri turi būti ne didesnė negu 10 proc. pirkimo sutarties vertės arba nuo įvykdytos vertės), nors
pirkimo sutartis buvo sudaryta neteisėtai pagal VPĮ 951 str. 1 d. nuostatas, jeigu dėl viešojo intereso,
įskaitant su pirkimo sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties
pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų padarinių, būtina išsaugoti pirkimo sutarties
padarinius.
PO veiksmų ir sprendimų panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos
imperatyviosios VPĮ nuostatos. Imperatyviųjų teisės normų pažeidimas, vykdant viešuosius pirkimus,
gali reikšti esminių įstatyme nustatytų taisyklių ar viešųjų pirkimų principų, dėl kurių buvo pažeistos
nevaržomos konkurencijos sąlygos, pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus
2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-295/2005 ir 2007 m. birželio 22 d. nutartis byloje Nr.
3K-3-295/2007) (žr. taip pat Viešųjų pirkimų principai).
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4.6 poskyrio apibendrinimas
Vertinant viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo ir apskundimo terminus galima daryti išvadą, kad
reikšmingiausią įtaką ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo spartai ir efektyvumui turėtų daryti
pirkimo rūšies (tarptautinis arba supaprastintas) ir pirkimo būdo parinkimas bei viešojo pirkimo
procedūrų apskundimas. Identifikuojamos šios preliminarios tobulintinos sritys:
• efektyvesnis ikiteisminio ginčų nagrinėjimo procedūrų naudojimas – ne „apsiginti“, bet
išspręsti ginčą ikiteisminiame etape;
•

aktyvesnis PO teisių gynimo priemonių naudojimas (nuostolių atlyginimo užtikrinimo
taikymas, priešpriešiniai ieškiniai dėl nuostolių ir kt.).

4.7 Atvejo studijos
Atliekant analizę, padedant PO ir įgyvendinančiosioms institucijoms, kurios dalyvavo 2011 m.
gruodžio mėn. 7 d. organizuotos tikslinės grupės diskusijoje, atvejo studijoms buvo atrinkti 33 viešieji
pirkimai. Jie atrinkti vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:
•
•

•

•
•
•

•
•

viešasis pirkimas truko neįprastai ilgai dėl biurokratinių kliūčių, pretenzijų ar skundų
nagrinėjimo, pokyčių teisinėje bazėje ar kitų priežasčių;
viešuoju pirkimu gautas netinkamas kokybės ir kainos santykis, t. y. nusipirktas netinkamos
kokybės objektas (prekė, paslauga, darbai) arba objekto kaina buvo per didelė – viršijo rinkos
kainą ar pan.;
viešasis pirkimas atliktas iš neįgaliųjų socialinių įmonių, socialinių įmonių, įmonių, kuriose
dirba daugiau kaip 50 proc. nuteistųjų, atliekančių arešto bausmes, ir kitų įmonių, kurioms
taikomas VPĮ 91 str. ir gautas netinkamas kokybės ir kainos santykis ar kilo kitų problemų;
dėl viešojo pirkimo gautos skirtingos kontroliuojančiosios institucijos konsultacijos, išvados,
rekomendacijos;
dėl viešojo pirkimo buvo kreiptasi į teismą (teikėjo, PO, VPT ar kitos suinteresuotos pusės
iniciatyva);
pripažintų ir faktiškai pritaikytų finansinių sankcijų pokyčiai – atvejai, kai agentūra nustatė
finansinę sankciją už pažeidimą, tačiau per derybas ir įrodinėjimą jis keitėsi ir galiausiai buvo
reikšmingai sumažintas;
kitos svarbios šiuose punktuose neįvardytos problemos;
viešasis pirkimas įgyvendintas sėkmingai (neįprastai greitai ar pasiektas geras kainos ir
kokybės santykis) dėl pritaikytų nestandartinių priemonių – parinkti nestandartiniai tiekėjų
atrankos kriterijai, nestandartinis pirkimo būdas (pirkimas taikant dinaminę pirkimų sistemą
ar pan.).

Per atvejo studijas buvo atliekamos atrinktų pirkimų analizės pagal iš anksto numatytus kritinius
aspektus:
•

•

•

pasirengimo pirkimo procedūroms vertinimas. Atliekama parengiamųjų dokumentų analizė.
Vertinamas išankstinis rinkos analizių atlikimas, tinkamas pasirengimas pirkti „rinkos
sąlygomis“ ir pagal rinkos standartus;
pirkimo objekto ir techninių specifikacijų aukšto lygio vertinimas – apibrėžtumo tinkamumas,
akivaizdžios neatitikties taikytiniems reikalavimams identifikavimas, ypač pirkimo objekto
dirbtinio sujungimo aspektu;
kvalifikacijos reikalavimų analizė. Atliekama aukšto lygio kvalifikacijos tikrinimo sistemų
analizė: (i) minimalių kvalifikacijos reikalavimų tikrinimas; (ii) kvalifikacinės atrankos
procedūrų taikymas. Pirkimo procedūrų dalyvių skaičiaus apribojimo paplitimas ir jo
implikacijos procedūrų trukmei. Ekonominio ir techninio pajėgumo kvalifikacinių reikalavimų
kokybinis apibendrintas vertinimas, ekspertinis konkurencijos ribojimo įtakos vertinimas.
Praktikų apibendrinimas: procedūrų dalyvių paribojimo paplitimas, per aukštų reikalavimų
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•
•

•

nustatymo praktika (blogoji praktika); kvalifikacinės atrankos taikymas (legali, geroji
praktika);
vertinimo kriterijai, pasiūlymų ekonominio naudingumo kriterijų ir parametrų vertinimas,
apibendrintas svorių priskyrimo pagrįstumo vertinimas;
pirkimo sutarčių apibendrintas vertinimas atitikties rinkos standartams aspektu, teorinės
implikacijos konkurencijai riboti – rizika, kad dėl nepatrauklių sąlygų dalis tiekėjų atsisako
dalyvauti pirkimuose;
kilusių ginčų apžvalga: pagrįsti pirkimų kokybės trūkumai ar tiekėjų piktnaudžiavimo
pasekmė. Galimybių PO gintis nuo piktnaudžiaujančių tiekėjų vertinimas, nuostolių
atlyginimo institutas – ar piktnaudžiaujančių tiekėjų prašoma atlyginti nuostolius, kuriuos
sukelia jų veiksmai.

Pažymėtina, kad per atvejo studijas nebuvo siekiama identifikuoti konkrečių nagrinėjamų pirkimų
problemų ar atlikti visapusiško jų vertinimo. Pagrindinis atvejo studijų tikslas buvo identifikuoti
bendras sistemines problemas ar gerąsias praktikas. Toliau pateiktas per atvejo studijas vertintų
aspektų apibendrinimas.
22. lentelė. Atvejo studijų analizės rezultatai

Eil.
nr.

Klausimas

Apibendrinimas

1.

Pirkimo būdai

2.

Pasirengimas
pirkimo
procedūroms

3.

Pirkimo objekto
ir
techninės
specifikacijos
vertinimas

Pirkimo procedūrų struktūra pagal būdus: 24 atviri konkursai, 1
ribotas konkursas, 4 derybos (tarp jų – 1 neskelbiamos derybos) ir 1
pirkimas apklausos tvarka.
13 procedūrų iš 33 atvejų dokumentuoto pasirengimo pirkimo
procedūroms nebuvo arba apie jį nebuvo pateikta informacijos.
11 procedūrų iš 33 atvejų pateikti dokumentai leidžia teigti, kad tam
tikri pasirengimo procedūroms veiksmai buvo atlikti, tačiau jų
atlikimo būdai ir tikslumas nėra aiškūs. Šiais atvejais numatomos
pirkimų vertės buvo užfiksuotos viešojo pirkimo komisijų
protokoluose. Ganėtinai dažnai referuojama į ankstesnių
laikotarpių vertes, kartais remiamasi komisijos nario (narių)
nuomone, kitais atvejais informacijos šaltinis nenurodomas.
Likusių 9 procedūrų atveju buvo atlikti išsamūs pasirengimo
veiksmai, šie atvejai nustatyti daug pirkimų vykdančiose PO. Jos
arba turi aiškias formalizuotas ir išsamias procedūras, kurios
nustato pirkimų planavimo, pirkimo objekto savybių ir specifikacijų
nustatymo, pirkimų derinamo ir tvirtinamo procedūras, arba turi
neformalizuotas, tačiau įprastas potencialių tiekėjų apklausos
praktikas, per kurias nustatomos galimos kainos, numatomų
sudaryti pirkimo sutarčių sąlygos ir pan. Svarbu pažymėti, kad iš
minėtų 9 atvejų 5 atvejais kilo ginčai (ikiteisminiai arba teisminiai),
tačiau visais šiais atvejais jie buvo baigti PO naudai, t. y.
pretenzijos, ieškiniai buvo atmesti arba atsiimti.
Nustatytas tik vienas akivaizdus pirkimo objekto skaidymas, kai
statybos rangos darbai buvo įsigyjami keturiais (neskelbiamais)
mažos vertės pirkimais, taip išvengiant vieno supaprastinto
pirkimo. Kitais atvejais pirkimo objektas yra arba vienarūšis, arba
skaidomas į dalis, arba ne vienarūšis, bet jungiamas pagal įprastinę
praktiką (pvz., įsigyjant projektavimo ir statybos rangos darbus
kartu). Pažymėtina, kad projektavimo ir statybos rangos darbų
įsigijimo atveju problemų pasitaiko tiek projektavimo ir rangos
darbus įsigyjant kartu, tiek atskirai. Jungiant objektus dažna
problema – netikslios (nepakankamai apibrėžtos) specifikacijos, ir
tiekėjams kyla neaiškumų dėl pirkimo objekto apimties. Rangos
darbus įsigyjant pagal parengtus projektus, pasitaiko problemų
susijusių su projektų ir (arba) darbų medžiagų žiniaraščių
netikslumu.
11 procedūrų atveju pirkimo objektų ir techninių specifikacijų
formulavimo aspektu jokių trūkumų pastebėta nebuvo. Visais kitais
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4.

Kvalifikacijos
tikrinimo
sistemos

5.

Pasiūlymų
vertinimo
kriterijai

6.

Pirkimo
sutarčių
vertinimas
atitikties rinkos
standartams
aspektu
Derybų
procedūrų
vertinimas

7.

8.

Ginčai

atvejais techninės specifikacijos nepakankamai tikslios (5 atvejai)
arba atvirkščiai – suformuluotos per daug tiksliai, galimai
referuojant į konkretų gaminį, modelį, produktą ir taip galimai
diskriminuojant tiekėjus.
Kvalifikacinės atrankos procedūros buvo taikytos tik 2 atvejais iš
33, kitais atvejais taikyta tik atitikties minimaliems kvalifikacijos
reikalavimams tikrinimo procedūra. Kiek mažiau nei pusės pirkimų
atveju – 11 pirkimo procedūros – buvo skųstos dėl netinkamai
suformuluotų kvalifikacijos reikalavimų. Pastebima tendencija, kad
nustatomi aukštesni nei minimalūs reikalavimai, taip siekiant
kontroliuoti (užsitikrinti) aukštesnę įvykdymo kokybę.
Kvalifikacijos tikrinimo procedūrų vidutinė trukmė – 22 dienos,
svyruoja nuo 2 iki 104 dienų. Taikant kvalifikacinės atrankos
procedūrą, vertinimas trumpiausiai užtruko 22 dienas, o ilgiausiai
– 104, tačiau pastaruoju atveju vyko ginčai dėl minimalių
kvalifikacijos reikalavimų. Taikant minimaliųjų kvalifikacijos
reikalavimų tikrinimo procedūrą, ilgiausiai užtukęs vertinimas – 74
dienos.
8 atvejais iš 33 buvo taikomas ekonomiškai naudingiausio
pasiūlymo vertinimo kriterijus, kitais atvejais – mažiausios kainos.
2 atvejais iš 8 buvo perkami statybos rangos darbai, kitais atvejais –
paslaugos.
Didesnių problemų, taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
vertinimo kriterijų, nepastebėta, išskyrus kelis atvejus, kai, taikant
ekspertinį vertinimą, buvo nepakankamai tiksliai suformuluotos
taisyklės (skalė), kaip skiriami balai už pasiūlymų kokybę.
Vidutiniškai pasiūlymų vertinimas užtrunka 22 dienas. Taikant
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų – 19.
Sutarčių su neadekvačiais įsipareigojimais ar nuostatomis iš esmės
nepastebėta, išskyrus du pirkimus, kuriuose buvo nustatytos
neprotingai didelės palūkanos už pradelstus mokėjimus (0,2 proc.
už kiekvieną dieną, t. y. ~ 73 proc. metinių palūkanų). Be abejo,
šiuo atveju sąlyga naudinga tiekėjams, todėl diskriminacinio
poveikio nėra.
Derybų procedūros buvo naudotos 4 atvejais iš 33. Vienas jų –
neskelbiamos derybos su pasirinktu vienu tiekėju, tačiau šis būdas
buvo pripažintas netinkamu, nes nebuvo pagrindo manyti, kad yra
tik vienas tiekėjas, kuris gali pasiūlyti atitinkamas paslaugas. Kitu
atveju procedūra buvo nutraukta iki derybų dėl problemų, susijusių
su kvalifikacijos reikalavimais. Kitais atvejais galima laikyti, kad
derybų procedūros pasiteisino. Perkant rangos darbus, per derybas
buvo sumažinta darbų apimtis ir PO įsigijo reikiamus darbus už
dukart mažesnę kainą, palyginti su pradiniais pasiūlymais. Ketvirtu
atveju PO per derybas sumažino kainą apie 70 tūkst. Lt.
16 procedūrų atveju kilo ikiteisminiai ginčai. Dažniausi – dėl
kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo, įskaitant kelis atvejus dėl
neįprastai mažos kainos pagrindimo (nepagrindimo). 12 procedūrų
atveju ginčai buvo nagrinėjami ir teisme. 1 atveju buvo įtariamas
tiekėjų susitarimas ir 2 atvejais galima įtarti piktnaudžiavimą, nes
po kurio laiko ieškinių buvo atsisakyta. Dažniausiai laikinosios
apsaugos priemonės nebuvo taikomos. Keliais atvejais jos buvo
pritaikytos, tačiau vienu atveju buvo panaikintos apskundus
procedūras, o kitu atveju – paprašius taikyti PO nuostolių
užtikrinimą (nepateikus užtikrinimo, priemonės panaikintos).
Reziumuojant galima teigti, kad ginčų kyla tose procedūrose,
kuriose egzistuoja realios problemos. Piktnaudžiavimo atvejai –
labiau išimtiniai.

Šaltinis: sudaryta autorių pagal PO pateiktų viešųjų pirkimų dokumentus
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4.7 poskyrio apibendrinimas
Orientacija į paprastumą. Praktiškai absoliučią daugumą pirkimų PO vykdo atviro konkurso būdu ir
dažniausiai taiko mažiausios kainos pasiūlymų vertinimo kriterijų. Galima daryti prielaidą, kad PO
nesiryžta taikyti lankstesnių ir sudėtingesnių pirkimo būdų bei ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
vertinimo kriterijaus dėl žinių trūkumo, baimės netinkamai pritaikyti procedūras ir iš to
išplaukiančios jų apskundimo rizikos.
Mažesnės PO neskiria deramo dėmesio pasirengimo pirkimo procedūroms etapui. Pieš pirkimą
atlikusios išsamesnes rinkos analizes, PO būtų pajėgesnės tinkamai parinkti pirkimo procedūrą, o
geriau suprasdamos pirkimo objektą ir kainos veiksnius – parengti ekonomiškai naudingiausio
pasiūlymo vertinimo kriterijaus taikymo parametrus ir vertinimo taisykles.
Kvalifikacinės atrankos procedūros taikomos tik išimtiniais atvejais, tačiau stebima ganėtinai aukštų
kvalifikacijos reikalavimų nustatymo tendencija. Taip pat pakankamai dažnai menkas dėmesys
skiriamas finansiniam tiekėjų pajėgumui, nors, atsižvelgiant į ekonomikos realijas ir tiekėjų
nemokumo riziką, jį derėtų vertinti atidžiau. Užuot kėlusios kvalifikacijos reikalavimus, PO turėtų
dažniau taikyti kvalifikacinės atrankos procedūras, taip nebūtų varžoma konkurencija, tačiau
paaiškėjus, kad tiekėjų yra daug, būtų atrinkti tik labiausiai kvalifikuoti ir pajėgiausi iš visų norinčiųjų
dalyvauti procedūroje.
Pirkimo procedūros skundžiamos ganėtinai dažnai, tačiau praktiškai visais atvejais tai buvo susiję su
netinkamai (nekokybiškai) parengtais pirkimo dokumentais, įskaitant atvejus, kai dokumentai
parengti nepakankamai aiškiai. Atskirais atvejais, formaliai vertinant situaciją, galima įtarti tiekėjų
piktnaudžiavimą procesu, kai pareikšti ieškiniai vėliau atsiimami. Kita vertus, nebūtų galima paneigti,
jog minėtais atvejais tiekėjai prarado interesą sutarčiai sudaryti ar tiesiog buvo susitarta dėl ieškinių
atsiėmimo su pirkimą laimėjusiu tiekėju. PO atskirais atvejais gina savo interesus reikalaudamos
užtikrinti nuostolių atlyginimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tačiau ši praktika dar nėra
visuotinė.
Apskritai stebimi ganėtinai dideli kokybiniai pirkimų skirtumai tarp atskirų PO. Didesnės ar daugiau
pirkimų organizuojančios PO turi akivaizdžiai geresnių gebėjimų ir patirties, todėl ir procedūrų kokybė
gerokai aukštesnė. Būtų galima ieškoti būdų, kaip mažiau patyrusios PO galėtų konsultuotis su labiau
patyrusiomis, ypač daug žinių specializuotuose pirkimuose turinčiomis PO.
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4.8 VPĮ taikymas kitose ES šalyse
Lietuvos įmonių vadovai ir tarnautojai viešuosius pirkimus laiko viena labiausiai korumpuotų
procedūrų kartu su žemės paskirties keitimo, leidimų statybai ir rekonstrukcijai išdavimu66. Net
trečdalis apklaustųjų mano, kad viešųjų pirkimų sąlygos yra pritaikomos proteguojamoms įmonėms.
Taip pat 34 proc. apklaustųjų mano, kad dalyvavimo sąlygos yra nepagrįstos ir išstumiančios daugumą
potencialių tiekėjų.
Nuo 2011 m. sausio 1 d. pradėta vykdyti viešųjų pirkimų reforma, kurios tikslas – efektyvūs ir
skaidrūs viešieji pirkimai. Įvertindama visuomenės ir verslo nepasitikėjimą viešaisiais pirkimais
bei viešųjų pirkimų problemas, VPT iškėlė tikslą viešinti ir skaidrinti viešuosius pirkimus
užtikrinant tikrą konkurenciją67. Siekiant tikslo bei įgyvendinant reformą, stiprinamos viešųjų
pirkimų prevencijos ir kontrolės procedūros, ateinančių metų pradžioje įsigalios nauji VPĮ
pakeitimai.
Taigi pastaruoju metu Lietuvoje stebimos viešųjų pirkimų kontrolės griežtėjimo, skaidrumo didinimo
tendencijos, plečiamas spektras reikalavimų, kai reikalinga gauti VPT sutikimą. Griežtinant kontrolę,
taip pat buvo išplėstos ir VPT funkcijos, planuojama padidinti darbuotojų skaičių.
37. paveikslas. Viešųjų pirkimų politikos kryptys Lietuvoje ir ES

Lietuva

ES

Šaltinis: sudaryta autorių.

Europos Komisijoje šiuo metu vykdomas viešųjų pirkimų politikos bei teisės aktų modernizavimo
procesas siekiant, kad viešųjų pirkimų politika geriau atitiktų besikeičiančius poreikius ir padėtų
įveikti viešųjų pirkimų iššūkius. 2011 m. spalio mėn. Europos Parlamentui pateikti teisės aktų
tobulinimo pasiūlymai, kuriais siekiama supaprastinti ir atnaujinti Europos viešųjų pirkimų teisės
aktus, kad sutarčių sudarymas būtų lankstesnis, ir viešosios sutartys galėtų būti geriau panaudojamos
kitoms politikos kryptims remti68. Europos Komisija iki 2011 m. pabaigos planavo apibendrinti viešųjų
konsultacijų medžiagą ir pateikti pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės aktų tobulinimo.

66

Transperancy International. Lietuvos korupcijos žemėlapis, 2008:
http://www.transparency.lt/new/images/lkz2008_prezentacijafinal.pdf.
67 Viešųjų pirkimų tarnybos 2010 metų veiklos ataskaita:
http://www.vpt.lt/admin/uploaded/2011/vp/VP_Ataskaita_2011-04-19.pdf.
68
Europos Komisija. „Žalioji knyga dėl ES viešųjų pirkimų politikos modernizavimo. Efektyvesnės Europos
viešųjų pirkimų rinkos kūrimas“, 2011 m. sausio 27 d.
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2011 m. Europos Komisijos užsakymu atliktas viešųjų pirkimų tvarkų analizės tyrimas. 2011 m. sausio
mėn. buvo parengta „Žalioji knyga dėl ES viešųjų pirkimų politikos modernizavimo. Efektyvesnės
Europos viešųjų pirkimų rinkos kūrimas“ (toliau – Žalioji knyga)69 ir atliktos plataus masto
konsultacijos su visuomenės grupėmis. 2011 m. birželio mėnesį Briuselyje vyko konferencija
„Modernising Public Procurement. Towards a more efficient European Procurement Market“ – jų
rezultatai buvo panaudoti rengiant ES viešųjų pirkimų politikos modernizavimo pasiūlymus.
Viena išvadų, pateiktų per viešųjų pirkimų tvarkų analizės tyrimą, yra ta, kad ateityje reikėtų siekti
geriau subalansuoti viešųjų pirkimų administravimo išlaidų bei naudos santykį. Vidutinė
viešojo pirkimo trukmė ES – 108 dienos, o išlaidos sudaro 28 000 eurų, iš kurių ¾ tenka viešiesiems
pirkimams paruošti, bei ¼ – sutarčiai pasirašyti. Remdamasi minėtojo dokumento ir kitų dokumentų
(Žalioji knyga, visuomenės konsultacijos, konferencija) išvadomis ES ketina reformuoti viešųjų
pirkimų procedūras70. Žaliojoje knygoje pateikiami šie papildomi viešųjų pirkimų sistemos tikslai,
kurie keliami, įvertinant pasikeitusius poreikius71:
•

Pirmasis tikslas – didinti viešųjų išlaidų efektyvumą (siekti geriausių įmanomų viešųjų
pirkimų rezultatų (ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo). Konkurencijos didinimas
viešųjų sutarčių sudarymo vidaus rinkoje, konkurencijos iškraipymų vengimas ir viešųjų
pirkimų procedūrų veiksmingumo didinimas: sklandžios viešųjų pirkimų procedūros
su tikslingomis paprastinimo priemonėmis, atitinkančios mažų PO poreikius, galėtų padėti
viešųjų pirkimų vykdytojams pasiekti geriausių įmanomų viešųjų pirkimų rezultatų su
mažiausiomis įmanomomis laiko ir valstybės pinigų investicijomis.

•

Antras tikslas – sudaryti galimybę PO geriau pasinaudoti viešaisiais pirkimais bendriems
visuomeniniams tikslams remti (aplinkos apsauga, didesnis išteklių ir energijos
vartojimo efektyvumas ir kova su klimato kaita, inovacijų ir socialinės įtraukties skatinimas,
kt.).

Plataus masto konsultacijos su visuomenės grupėmis rezultatas pateikiamas dokumente „Green Paper
on the modernisation of EU public procurement policy. Towards a more efficient European
Procurement Market. Synthesis of replies“. Didžioji dalyvių dalis remia Europos Komisijos iniciatyvą
peržiūrėti esamas viešųjų pirkimų procedūras bei jas patobulinti, atsižvelgiant į pasikeitusius poreikius
bei viešųjų pirkimų iššūkius. Tarp pateiktų pasiūlymų – procedūrų paprastinimas ir lankstumo
didinimas, platesnis derybų procedūros taikymas, administracinės naštos, pasirenkant
laimėtoją, mažinimas, pvz., prašant pateikti atitikties dokumentus tik iš laimėtojo72.
2011 m. birželio 30 d. per Briuselyje organizuotą konferenciją „Modernising Public Procurement.
Towards a more efficient European Procurement Market“ pateikti šie siūlymai73:
•

Administracinės naštos mažinimas. Olandijoje per pastaruosius ketverius metus
administracinė našta buvo sumažinta 20 proc. Viena iš gana paprastų, bet veiksmingų
naujovių galėtų būti įmonės deklaracijos (angl. self declaration), t. y. įmonės, dalyvaujančios
konkurse, vietoje daugybės deklaracijų bei administracinės atitikties formų galėtų pateikti
savo deklaraciją, kad, esant reikalui, jos visus minėtus dokumentus gali pristatyti. Visų
administracinių pažymų būtų prašoma ne iš visų, bet tik iš laimėtojo ar kelių išskirtinių
įmonių (pavyzdžiui, iš pasiūliusių itin mažą kainą ir pan.), minimas dokumentų rengimo
naštos mažinimas.

•

Lankstumo didinimas. Pirmiausia reikėtų skatinti skelbiamų derybų pirkimo būdą –
tai vienas lanksčiausių bei pigiausių viešųjų pirkimų vykdymo variantų. Antra, rinkos
konsultacijos (angl. market consultation) prieš skelbimo apie pirkimą parengimą taip pat

69

Europos Komisija. „Žalioji knyga dėl ES viešųjų pirkimų politikos modernizavimo. Efektyvesnės Europos
viešųjų pirkimų rinkos kūrimas“, 2011 m. sausio 27 d.
70 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/executivesummary_en.pdf.
71 Europos Komisija. „Žalioji knyga dėl ES viešųjų pirkimų politikos modernizavimo. Efektyvesnės Europos
viešųjų pirkimų rinkos kūrimas“, 2011 m. sausio 27 d.
72 European Commision. Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy. Towards a more
efficient European Procurement Market. Synthesis of replies.
73 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/conference062011/summa
ry_en.pdf.
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yra skatintina praktika. Tai leistų PO įvertinti rinkoje siūlomas paslaugas ir prekes.
Bendravimas su tiekėjais prieš konkursą dažnai siejamas su neskaidriomis procedūromis,
tačiau šių implikacijų būtų galima išvengti, jei visa viešo išankstinio bendravimo informacija
būtų viešai skelbiama visiems dalyviams, kaip tai šiuo metu daroma Lietuvoje.
•

Dialogo skatinimas tarp PO ir tiekėjų.

•

Žalieji pirkimai, reikalavimai prekes ar paslaugas teikti visuomenei tvariais būdais.

2011 m. spalio mėn., apibendrinus pateiktus pasiūlymus (Žalioji knyga, konsultacijos su visuomene
kt.), Europos Komisija parengė viešųjų pirkimų modernizavimo ataskaitą „Report on modernisation of
public procurement“ bei pateikė svarstyti Europos Parlamentui. Viešųjų pirkimų politikos
modernizavimo kryptys yra šios74:
•

Taisyklių supaprastinimas. Siekiant sumažinti administracinę naštą tiekėjams, siūloma
įvesti ES lygmens „Elektroninį viešųjų pirkimų pasą“, kuriuo būtų patvirtinama, kad tiekėjas
atitinka ES viešųjų pirkimų taisykles. Taip pat siūloma taikyti papildomas priemones, įskaitant
dalyvio deklaracijas (angl. self declaration), kai tiekėjai dalyvaudami pirkime deklaruoja, jog
atitinka keliamus reikalavimus, o atitiktį įrodančių dokumentų prašoma tik iš laimėjusio ar
kvalifikacinę atranką perėjusių tiekėjų.

•

Mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimo skatinimas. Pirkimo objekto skaidymo į dalis
skatinimas, sąlygos subrangovams ar net tolesnio subrangovų parinkimo taisyklių nustatymas,
kad subrangovams taikomos sąlygos nebūtų blogesnės už pagrindinio rangovo turimas sąlygas
pagal pirkimo sutartį.

•

Ne pats pigiausias, tačiau ekonomiškai naudingiausias. Mažiausios kainos kriterijus
toliau neturėtų būti esminis veiksnys laimėtojui nustatyti. Jis turi būti pakeistas ekonomiškai
naudingiausio pasiūlymo kriterijumi, įvertinant ekonomiškumą, socialinę ir ekonominę
naudą, įvertinant įsigyjamo objekto sąnaudas visą gyvavimo ciklą. Tai ypač taikoma maistui,
ligoninėms, priežiūros įstaigoms, mokykloms, darželiams, kur kokybė ir gamybos metodai yra
labai svarbūs.

•

Kriterijų plėtra, alternatyvūs siūlymai turėtų paskatinti naujų sprendimų siūlymus,
inovacijų plėtrą bei prisidėtų prie „Europa 2020 m.“ tikslų įgyvendinimo.

Viešųjų pirkimų sistemos ir jos kontrolės tobulinimas kitose ES šalyse
Siekdamos išvengti sisteminių problemų viešųjų pirkimų vykdymo ir jų kontrolės srityje ES šalys imasi skirtingų priemonių.
Bulgarijos vadovaujančiosios institucijos atstovai per struktūrizuotą interviu teigė, kad optimalių kontrolės procedūrų yra
siekiama:
•

taikant „keturių akių“ principą per viešųjų pirkimų patikras, t. y. kiekvienas dokumentas, susijęs su ES finansuojamų
projektų viešaisiais pirkimais, yra patikrinamas du kartus;

•

aktyviai komunikuojant tarp skirtingų vadovaujančiosios institucijos departamentų;

•

vykdant specializuotus viešųjų pirkimų pažeidimų mokymus visiems su pirkimais dirbantiems vadovaujančiosios
institucijos darbuotojams;

•

nustačius 2 proc. klaidų galimybės ribą.

JK, siekiant išvengti sisteminių problemų viešųjų pirkimų srityje, yra taikoma pirkimų aptarimo praktika. Nors PO ir
tiekėjams aptarti įvykusį pirkimą privaloma tik tuomet, kai jis viršija tarptautinio pirkimo ribą, JK Viešojo sektoriaus
komercijos biuras tą rekomenduoja daryti ir kitų pirkimų atvejais. Tokie aptarimai PO yra naudingi, nes parodo būdus, kaip
ateityje geriau organizuoti viešųjų pirkimų procesą, pagerinti komunikaciją tarp PO ir tiekėjų. Pasak Viešojo sektoriaus
komercijos biuro, tokie aptarimai taip pat padeda formuoti PO įvaizdį kaip atviros, etiškos ir teisingos organizacijos, su kuria
tiekėjai norėtų bendradarbiauti ateityje. Taip ne tik skatinama konkurencija, bet gerinamas visas viešųjų pirkimų vykdymo
procesas. Be to, PO taip geriau žino, ką galvoja vienas ar kitas rinkos segmentas. Įvykusio pirkimo aptarimas labai
naudingas ir tiekėjams, nes padeda geriau suprasti PO lūkesčius, identifikuoti silpnąsias pasiūlymų vietas, o tai ypač
naudinga naujiems rinkos dalyviams ar mažesnėms įmonėms. Pirkimų aptarimai tiekėjams taip pat padeda geriau suprasti,
kuo viešasis pirkimas skiriasi nuo privataus.
Įvykusių viešųjų pirkimų aptarimai JK vykdomi per pokalbius, akis į akį arba telefonu ar organizuojant vaizdo konferencijas.

74

European Parliament Press Release
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201110/20111025ATT30281/20111025ATT30281EN.p
df.
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Aptarimai turi būti suorganizuoti, praėjus 15 dienų po laimėtojo paskelbimo, jiems vadovauja viešojo pirkimo komisijos
vadovas ar kitas patyręs asmuo, dalyvavęs organizuojant viešąjį pirkimą. Aptarimo klausimai daugiausia priklauso nuo
pirkimo pobūdžio, tačiau vis tiek jie paprastai vykdomi pagal iš anksto paruoštą darbotvarkę. Pirmiausia po įžanginės dalies
atvirai pristatoma, paaiškinama pirkimo vertinimo metodologija ir rezultatai. Paskui įvardijamos tiekėjų pasiūlymų
stipriosios ir silpnosios pusės. Po diskusijos tiekėjų prašoma pasidalyti savo požiūriu, nuomone apie pirkimo procesą,
vertinimą ir t. t., tačiau per aptarimą niekuomet neatskleidžiamos tiekėjų pasiūlymų detalės, kurios paprastai būna
konfidencialios.
Be įvykusių pirkimų aptarimų, JK taikomos ir kitos viešųjų pirkimų sistemos bei jos kontrolės tobulinimo priemonės:
•

rotacija tų darbuotojų pareigybių, kurios leidžia užmegzti ilgalaikius komercinius ryšius su tiekėjais, tai gali mažinti
rinkos konkurenciją ir diskriminuoti kitus tiekėjus per viešuosius pirkimus;

•

efektyvi priežiūra tų kontroliuojančiųjų institucijų darbuotojų, kurie dirba nutolusiose darbo vietose ir turi mažiau
galimybių komunikuoti tarpusavyje;

•

efektyvi konfidencialios viešųjų pirkimų dokumentacijos, pavyzdžiui, pasiūlymų, apsauga;

•

elektroninės viešųjų pirkimų sistemos apsaugos priemonės, kad būtų išvengta tiek vidinių, tiek išorinių grėsmių.

PO ir viešųjų pirkimų sistemos kontroliuojančiųjų institucijų darbuotojų rotacijos priemonė taikoma ir Vokietijoje. Rotacija
vykdoma kas 5–8 metus, taip siekiant ne tik išvengti ilgalaikių ryšių su tam tikrais tiekėjais, bet ir padidinti darbuotojų
motyvaciją, padaryti poziciją patrauklesnę. Vis tik pripažįstama, kad darbuotojų rotaciją vykdyti ne visuomet įmanoma dėl
žmogiškųjų išteklių stokos ar aukšto specializacijos lygio.

Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvoje stebimos griežtėjimo ir kontrolės stiprinimo tendencijos,
skaidrumo didinimas, dominuoja mažiausios kainos kriterijus, o Europos Komisijos viešųjų pirkimų
modernizavimo iniciatyvos yra nukreiptos į lankstumo didinimą, administracinės naštos mažinimą,
atvirumo didinimą mažoms įmonėms dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose, efektyvumo didinimą.

132

Viešųjų pirkimų poveikio Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumui vertinimas

5.

Išvados

Kokį poveikį prekių ir paslaugų pirkimo kainai turi viešųjų pirkimų finansavimo šaltinis (ES
struktūrinės paramos lėšos)?
Per viešuosius pirkimus įsigytų kainų palyginimo su rinkos kainomis klausimas yra kompleksinis ir į jį
nėra vienareikšmiško atsakymo pirmiausia dėl to, kad sudėtinga apibrėžti sąvoką „rinkos kaina“. Ypač
sudėtinga nustatyti, kokia yra sudėtingų, unikalių paslaugų, prekių ar darbų rinkos kaina, nes tokie
objektai yra vienetiniai arba jų pasiūla yra labai maža. Rinkos kainos nustatymas kiekvienu atveju
reikalauja atlikti kainų analizę. Vertindami lėšų panaudojimo racionalumą (kainų aspektu), pateikėme
pagrindinius veiksnius, kurie galėtų didinti kainas, išskirdami galimą ES paramos finansavimo šaltinio
įtaką.
ES paramos administravimo procedūros neskatina projektų vykdytojų taupyti ES finansuojamo
projekto lėšas. Ši problema labiau būdinga iš ESF finansuojamiems projektams. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 nurodo, kad netiesioginės projekto išlaidos (projekto
komandos darbo užmokestis, patalpų nuoma ir kt. netiesioginės išlaidos) negali viršyti tam tikro
procento projekto tinkamų finansuoti išlaidų. Projektų vykdytojams įsigijus objektus pigiau nei
suplanuota biudžete, atitinkamai sumažėjus tinkamoms finansuoti išlaidoms, mažėja ir netiesioginių
išlaidų dalis. Dėl šios priežasties projektų vykdytojai nėra suinteresuoti taupyti. Administravimo
taisyklės numato biudžeto perskirstymą, naujų veiklų įtraukimą, tačiau įvardijama, kad šios
procedūros užtrunka.
Svarbūs kainą lemiantys veiksniai yra pasiūlos ir paklausos pusės, t. y. kiek pirkėjas pasirengęs mokėti
už įsigyjamą objektą bei kokią kainą siūlo konkuruojantys tiekėjai (konkurencingumo lygis). Taigi
svarbus pradinis pirkimo biudžeto nustatymo etapas – užtikrinant skirto finansavimo biudžeto
pagrįstumą ir atitikimą rinkos kainoms, nes tai gali nulemti galutinę tiekėjų siūlomą kainą.
Įgyvendinančiosios institucijos, vertindamos rizikas per paraiškų vertinimą, kaip rizikas įvardija tai,
kad nėra reglamentuotas ir detalizuotas rinkos kainų identifikavimas bei paraiškos kainų pagrįstumo
įvertinimas (tik ESFA yra parengusi rinkos kainų analizės studiją, kuri taikoma vertinant paraiškas).
Vertinant pasiūlos pusę, Lietuvoje konkurencingumo lygis yra mažesnis nei ES šalių vidurkis. 2009 m.
vidutinis pateiktų pasiūlymų skaičius siekė 2,375. Palyginti su ES vidurkiu, ES vidutinis vienam
pirkimui pateikiamų pasiūlymų skaičius siekė 4. Pirkimų, kuriuose dalyvauja tik vienas tiekėjas, dalis
2009 m. buvo 32,1 proc. nuo bendro viešųjų pirkimų skaičiaus76. Taigi apie trečdalis pirkimų Lietuvoje
įvyksta be konkurencijos, todėl tiekėjas gali diktuoti kainas. Konkurencingumo lygis atskiruose rinkų
segmentuose gali skirtis, todėl natūralu, kad skirtingose rinkose gali būti kitokia situacija.
Nors kaina maža, bendros išlaidos gali būti didesnės. Didžioji pirkimų dalis vykdoma taikant
mažiausios kainos kriterijų, taigi pasirenkami mažiausios kainos pasiūlymai ir taip taupomos viešosios
lėšos. Vis dėlto šis aspektas priskiriamas prie neigiamų veiksnių, nes didžioji projektų vykdytojų dalis
nepatenkinta mažiausios kainos perkamų prekių, darbų ir paslaugų kokybe, todėl bendros išlaidos
vertintinos kaip didesnės. Be to, pastebima, kad kartais nusiperkamas pigiausias objektas, tačiau
neįvertinamos jo eksploatavimo išlaidos.
Taigi neatmetama, kad ES paramos lėšos gali būti kainas didinantis veiksnys tam tikrais atvejais, nes
projektų vykdytojai yra nesuinteresuoti taupyti projekto lėšų, taip pat yra rizika, kad pirkimui skirtos
lėšos nėra adekvačiai suplanuotos. Kita vertus, griežtesnė šių pirkimų kontrolė, pasiūlos pusė taip pat
sudaro prielaidų konkurencingumui didinti. Taigi, situacija priklauso nuo daugelio kintamųjų ir
vienareikšmiško atsakymo nėra, o dėl duomenų ribojimų bendros kainų palyginamosios analizės visai
sistemai negalėjome atlikti (taip pat tai nebuvo šio vertinimo uždavinys). Didžioji PO respondentų
dalis (apie 60 proc.) per apklausą nurodė, kad jiems nėra tekę pastebėti, jog pirkimus finansuojant ES
75 http://www.vpt.lt/admin/uploaded/2011/vp/VP_Ataskaita_2011-04-19.pdf. Pastaba. 2008—2009 m.
duomenys pateikti be mažos vertės pirkimų ir komunalinio sektoriaus supaprastintų pirkimų, o 2010 m. – be
mažos vertės pirkimų.
76 Ten pat.
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lėšomis, perkamų objektų įkainiai viršytų rinkos įkainius. Visgi toks vertinimas taip pat gali būti
interpretuojamas skirtingai, kadangi jis remiasi subjektyvia respondentų nuomone, o ne objektyviais
duomenimis.
Kokį poveikį ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo spartai ir efektyvumui turi skirtingi viešųjų
pirkimų atlikimo būdai (atviras konkursas, ribotas konkursas, derybos ir t. t.)?
Pirkimo procedūros tipas (tarptautiniai vs. supaprastinti)
Pirkimo būdai ir jų prieinamumas PO pirmiausia priklauso nuo vertės. Tarptautinių pirkimų būdų
sąrašas yra baigtinis. Lietuvoje supaprastinti pirkimai vykdomi pagal PO pasitvirtintas taisykles,
kurios privalo atitikti tam tikrus VPĮ numatytus reikalavimus, užtikrinančius pagrindinių viešųjų
pirkimų principų taikymą. Visais kitais atžvilgiais PO yra laisvos nusistatyti tokias pirkimo taisykles,
kokios joms yra priimtiniausios, ir yra laisvos sugalvoti kitokius pirkimo būdus, taip pat modifikuoti
jau žinomus būdus pagal savo poreikius.
Platesnis supaprastintų pirkimų procedūrų išnaudojimas yra vienas pagrindinių veiksnių procedūrų
efektyvumui didinti (dėl terminų ir administracinių sąnaudų). VPĮ supaprastintiems pirkimams
nustato trumpesnius viešųjų pirkimų procedūrų terminus. Atlikta statistinė analizė parodė, kad
supaprastinti pirkimai gali trukti iki dviejų kartų trumpiau nei tarptautiniai pirkimai, be to,
supaprastintų pirkimų procedūros yra paprastesnės ir lankstesnės. VPĮ leidžia neskelbti apie
pradedamus mažos vertės pirkimus (prekės ir paslaugos iki 100 000 Lt ir darbai iki 500 000 Lt) PO
nustatytais atvejais (tai nereiškia, kad pirkimai neskelbiami visais atvejais). Supaprastintuose
pirkimuose taikomi gerokai trumpesni paraiškų ir pasiūlymų pateikimo terminai, o tai sutrumpina ir
visos procedūros terminus. Supaprastintų pirkimų atveju tiekėjų kvalifikacija gali būti netikrinama, tai
reiškia, kad kai nėra taikoma kvalifikacinė atranka, galima pasinaudoti galimybe prašyti tiekėjų
pateikti deklaraciją, jog jie atitinka nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Tokia alternatyva leistų
paspartinti procedūras ir gerokai sutaupyti administravimo išlaidas (nes būtų tikrinama tik laimėtojo
kvalifikacija), taip pat sumažėtų skundų rizika, nes kitų dalyvių kvalifikacija nebūtų tikrinama. Per
atvejo studijas nebuvo nustatyta nė vieno atvejo, kad būtų pasinaudota galimybe netikrinti tiekėjų
kvalifikacijos duomenų. Tokia praktika leistų sumažinti administracinę naštą tiek tiekėjams, tiek PO,
bei sudarytų prielaidas paspartinti pasiūlymų vertinimo procedūras.
Užsienio šalyse (Airijoje ir Didžiojoje Britanijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje) supaprastintų pirkimų
reguliavimas yra liberalesnis. Atsižvelgiant į kitų ES valstybių narių praktikas, Lietuvoje galėtų būti
svarstomos toliau nurodytos supaprastintų pirkimų vykdymo reguliavimo galimybės didinti mažos
vertės pirkimų ribą, pakeliant šiuo metu VPĮ nustatytą 10 000 Lt (iki kurios taikomi papildomi
supaprastinimai) ribą. Daugumoje ES valstybių narių ši riba neviršija 15 000 EUR. Supaprastintų
pirkimų ribos padidinimas ir reguliavimo mažinimas sudarytų prielaidas supaprastinti pirkimų
procedūras, tai turėtų teigiamą poveikį, įvertinant kritiškai vertinamus PO gebėjimus. Didesnis
supaprastintų procedūrų panaudojimo mastas leistų pagreitinti pirkimo procedūras ir padidinti
efektyvumą, mažinant administracinę naštą PO ir tiekėjams.
Taigi, supaprastintų pirkimų procedūros rūšis (supaprastintas / tarptautinis) turi reikšmingos įtakos
pirkimo trukmei ir sudėtingumui bei atitinkamai – ES paramos panaudojimo spartai. Supaprastintų
pirkimų ribos padidinimas ir reguliavimo mažinimas sudarytų prielaidų supaprastinti pirkimų
procedūras ir didinti efektyvumą, mažinant administracinę naštą PO ir tiekėjams, taip pat turėtų
reikšmingos įtakos ES paramos panaudojimo spartai. Turėtų būti juntamas reikšmingas poveikis dėl
taikomų paprastesnių ir trumpesnių kontrolės procedūrų įgyvendinančiosiose institucijose (kontrolių
apimtis priklauso nuo pirkimo vertės, taip pat būtų galima platesniu mastu taikyti atrankinės patikros
procedūras, nes šiuo metu atrankinės patikros principas gali būti taikomas tik mažos vertės
pirkimams).
Pirkimo būdai
Vertinant pirkimų būdų taikymo poveikį ES struktūrinės paramos panaudojimui daromos išvados, kad
pirkimo būdas turi reikšmingos įtakos procedūros trukmei bei ES paramos panaudojimo spartai.
Lietuvoje dažniausiai (tiek pirkimus finansuojant ES, tiek kitų šaltinių lėšomis) taikomos
paprasčiausios ir teoriškai trumpiausios procedūros: atviro konkurso procedūra / supaprastinto atviro
konkurso procedūra. Mažiau įprasti pirkimo būdai (konkurencinis dialogas, ribotas konkursas, kt.)
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taikomi retai. 2009–2011 metais Lietuvoje buvo įvykdyta tik 11 pirkimų, taikant riboto konkurso būdą,
ir tik 109 pirkimai, taikant skelbiamų derybų būdą.
Nė vienas pirkimo būdas savaime nėra efektyvesnis už kitus, bet kiekvienam pirkimui galima parinkti
tokį, kuris būtų efektyviausias konkrečiu atveju. Nesudėtingus, aiškiai apibrėžtų parametrų objektus,
kurie tiekiami rinkoje nusistovėjusiomis sąlygomis, nebūtų pagrįsta ir efektyvu pirkti lankstesniais ir
sudėtingesniais pirkimo būdais (skelbiamos derybos, konkurencinis dialogas). Kita vertus, sudėtingus
objektus, kurių kokybiniai parametrai ir kaina gali stipriai varijuoti, o tiekimo sąlygų iš anksto
neįmanoma apibrėžti, nebūtų pagrįsta ir efektyvu pirkti pagal griežtai apibrėžtus pirkimo būdus
(atviras ar ribotas konkursai). Kaip minėta, Lietuvoje dominuoja atviro konkurso būdas, nors ES
paramos lėšomis, be kita ko, finansuojami įvairūs sudėtingi projektai. Dėl to galima daryti išvadą, kad
ne visada konkretiems atvejams taikomi tinkamiausi pirkimo būdai, tai patvirtina ir per atvejo studijas
nagrinėti pirkimai. ES paramos kontekste įgyvendinama daug sudėtingų infrastruktūrinių projektų,
kurie teoriškai turėtų skatinti lankstesnių ir todėl sudėtingiems pirkimams tinkamesnių būdų taikymą,
tačiau taip nėra (plačiau apie pirkimo būdų taikymą žr. 2.1.2 poskyrį).
Konkretiems pirkimams tinkamesnių būdų taikymas pagerintų pirkimo procedūrų efektyvumą ir
padidintų spartą. Nesudėtingus objektus perkant santykinai paprastais būdais ir išnaudojant jų
supaprastinimo galimybes, reikiamas rezultatas būtų pasiekiamas mažiausiomis administracinėmis
sąnaudomis. Sudėtingus objektus perkant lankstesniais, bet sudėtingesniais pirkimo būdais, šios
sąnaudos būtų didesnės, tačiau turėtų būti pasiektas geresnis rezultatas, kuris šias sąnaudas
kompensuotų (administracinių sąnaudų ir rezultato atžvilgiu). Kaip jau minėta, universalus
tinkamiausio būdo visiems atvejams nėra, tačiau alternatyvių būdų taikymas sudarytų prielaidų
daugiau dėmesio skirti pirkimo objekto parametrams ir jų atitikčiai pirkėjo poreikiams.
Kokį poveikį ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo spartai ir efektyvumui turi „mažiausios
kainos“ ir „ekonominio naudingumo“ pasiūlymų vertinimo kriterijų taikymas?
PO apklausos rezultatai rodo, kad PO dažniausiai nusiperka jų poreikius tenkinančius objektus, tačiau
susiduria su nepakankamos įsigytų objektų kokybės problema. Apie 48 proc. TOP 100 PO ir apie 50
proc. nepriklausančių TOP 100 PO grupei respondentų bent keletą kartų teko susidurti su situacijomis,
kai jų netenkino įsigytų prekių, darbų ar paslaugų kokybė, o apie 18 proc. TOP 100 PO respondentų ir
9 proc. šiai grupei nepriklausančių respondentų tai įvardijo kaip sisteminę, nuolat pasikartojančią
problemą. Priežasčių yra daug, tačiau viena jų – mažiausios kainos kriterijaus dominavimas.
Sugretinus Lietuvos ir ES šalių praktiką pastebimi reikšmingi skirtumai šioje srityje. Apie 97 proc.
pirkimų Lietuvoje vykdoma pagal mažiausios kainos kriterijų, o ES vidutiniškai tokių pirkimų dalis
sudaro apie trečdalį. Dalį to galima paaiškinti skirtinga kultūra, istorija ir brandos lygiu, tačiau visgi
skirtumas yra labai reikšmingas.
Išskiriant ES lėšomis ir ne ES lėšomis finansuojamus pirkimus, statistinė analizė rodo, kad ES
viešuosius pirkimus finansuojant ES lėšomis santykiniai daugiau pirkimų vykdoma taikant
ekonominio naudingumo kriterijų – 11 proc. pagal pirkimų skaičių ir 14 proc. – pagal pirkimų vertę.
Ypač išsiskiria paslaugų kategorija. Paslaugų pirkimus finansuojant ES paramos lėšomis, pirkimų dalis
pagal ekonominio naudingumo kriterijų siekia 8,7 proc., o skaidant į atskiras kategorijas, dalis dar
padidėja. Įsigyjant mokymų paslaugas, IT diegimo paslaugas, ES lėšomis finansuojamų pirkimų dalis,
taikant ekonominio naudingumo kriterijų, pasiekia 41–43 proc. Tai yra santykinai aukšti rodikliai,
gretinant su ES šalių vidurkiu.
Viena vertus, viešojo pirkimo procedūra, taikant mažiausios kainos kriterijų, užtrunka trumpiau ir ji
reikalauja mažiau PO darbuotojų išteklių. Kita vertus, pasiūlymų vertinimas tik pagal mažiausios
kainos kriterijų dažnai nėra priimtinas ir tinkamas, ypač kai reikia įvertinti kokybinius prekių,
paslaugų ir darbų parametrus. Praktikoje pasiūlymų vertinimas pagal mažiausios kainos kriterijų
neretai pasirenkamas ne tik dėl nedidelės kokybinių pirkimo objekto parametrų įtakos vertinimui, bet
ir kaip mažiausiai pastangų reikalaujantis pasiūlymų vertinimo būdas. Tokia praktika ydinga, kai
pirkimo objektas yra sudėtingas ar svarbūs jo kokybiniai, eksploatavimo ir (arba) kiti nefinansiniai
parametrai. Tai reiškia, kad net ir pripažinus, kad pasiūlymų vertinimas pagal mažiausią kainą
spartesnis ir laiko atžvilgiu efektyvesnis pasiūlymų vertinimo metodas, negalima teigti, kad jis turėtų
būti taikomas dažniau, atsisakant pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo.
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Europos Komisijos parengtoje viešųjų pirkimų modernizavimo ataskaitoje „Report on modernisation
of public procurement“ (2011)77 siūloma, kad mažiausios kainos kriterijus toliau neturėtų būti esminis
veiksnys, nustatant laimėtoją. Jis turi būti pakeistas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
kriterijumi, įvertinant ekonomiškumą, socialinę ir ekonominę naudą, įsigyjamo objekto sąnaudas visą
gyvavimo ciklą.
Atsižvelgiant į pirmiau aptartus mažiausios kainos ir ekonominio naudingumo pasiūlymų vertinimo
kriterijų naudojimo ypatumus, vertinimo kriterijų taikymas ES struktūrinės paramos lėšų
panaudojimo spartai turi įtakos, tačiau ne tokios reikšmingos, kaip procedūros tipo parinkimas,
pirkimo būdų pasirinkimas ar ieškinių gavimas per procedūrą. Nors taikant ekonominio naudingumo
kriterijų pirkimo procedūros trukmė yra ilgesnė, statistinė analizė rodo, kad tai nėra kritinis veiksnys,
lemiantis bendrą procedūros trukmę. Vertinant veiksnių visumą, reikšmingos įtakos trukmei turi
pirkimo būdas, ieškinio pateikimo faktas, pirkimo objektas (darbų pirkimai trunka ilgiau). Nors ir
tikėtina, kad dėl didesnio subjektyvumo taikant ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų gali būti
sulaukta daugiau ginčų ir dėl to gerokai pailgėtų bendra procedūros trukmė, statistinė analizė parodė,
kad prie 0,05 reikšmingumo lygmens ekonominio kriterijaus taikymas neturi statistiškai reikšmingos
įtakos ieškinio pateikimui.
Vertinant ES paramos panaudojimo efektyvumo aspektu, mažiausios kainos ar ekonominio
naudingumo kriterijaus parinkimas turi reikšmingos įtakos, nes ekonominio naudingumo kriterijaus
taikymas sudaro prielaidų įsigyti pirkėjo poreikius geriau atitinkančias prekes, darbus ir paslaugas.
Mažiausios kainos kriterijaus dominavimas neužtikrina prekių / darbų / paslaugų kokybės ir išlaidų,
kurių bus patirta per viso įsigyto objekto gyvavimo ciklą, ekonomiškumo, o tai neigiamai veikia ES
paramos panaudojimo efektyvumą ir neatitinka darnios plėtros politikos.
Kokį poveikį viešųjų pirkimų organizavimui turi perkami objektai (pvz., skirtingos paslaugų grupės
– mokymų paslaugos, projektų administravimo paslaugos, informacinių sistemų diegimo paslaugos
ir kt.; skirtingos prekių grupės, skirtingos darbų grupės)? Kokių pastebėta ypatumų?
ES lėšomis finansuojamų prekių, darbų, paslaugų pirkimai dažniausiai buvo vykdomi taikant atviras
procedūras (atviras konkursas, supaprastintas atviras konkursas)78. Visgi nepaneigiama, kad pasitaikė
ir ne tokių tradicinių pirkimo būdų taikymo atvejų – ribotas / supaprastintas konkursas, derybų
procedūros, didesnė pirkimo būdų įvairovė pastebima vykdant darbų pirkimus. Tarp pastebėtų
ypatumų – ekonominio naudingumo kriterijaus taikymas, vykdant tam tikrų paslaugų kategorijų
pirkimus. Paslaugų pirkimus finansuojant ES paramos lėšomis, pirkimų dalis pagal ekonominio
naudingumo kriterijų siekia 8,7 proc. Skaidant pagal atskiras paslaugų kategorijas pastebima, kad
pirkimų dalis pagal ekonominio naudingumo kriterijų didėja, kai perkamos mokymų, IT diegimo,
projektų administravimo paslaugos. Įsigyjant mokymų ir IT paslaugas, kai pirkimai finansuojami ES
lėšomis, pirkimų dalis taikant ekonominio naudingumo vertinimą siekia 41–45 proc. Kadangi mokymo
paslaugos yra intelektinio pobūdžio, beveik pusei ES finansuojamų mokymų pirkimų taikomas
ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, kai ne ES finansuojamiems mokymų pirkimams šis
kriterijus taikomas tik kas penktam pirkimui. Ekonominio naudingumo kriterijus daug dažniau
taikomas ir projektų administravimo bei informacinių sistemų diegimo paslaugų pirkimams,
finansuojamiems ES lėšomis.
Analizuojant prekes, ES struktūrinės paramos lėšomis buvo vykdoma daugiausia šių kategorijų
pirkimų: medicininė įranga, kompiuterinė įranga, laboratorinė, optinė ir precizinė įranga. Daugiau nei
96 proc. šių kategorijų prekių pirkimų, kurie finansuoti ES paramos lėšomis, buvo vykdomi taikant
mažiausios kainos kriterijų. Iš darbų pirkimų analizei atrinkti statybos darbai, kelių tiesimo darbai,
įtraukiant greitkelių tiesimo darbus, bei kapitalinio remonto ir atnaujino darbai dėl didžiausių tiek ES,
tiek ne ES finansuojamų pirkimų mastų ir skaičiaus. Dažniausiai įsigyjant darbus buvo taikomas
mažiausios kainos kriterijus, nors matoma tendencija, kad pirkimus finansuojant ES paramos lėšomis,
ekonominio naudingumo kriterijaus taikymas yra įprastesnė praktika.

77 http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201110/20111025ATT30281/20111025ATT30281EN
.pdf.
78 Statistika ES lėšomis finansuojamų pirkimų atveju pateikiama tik paskelbtiems pirkimams, todėl nėra
duomenų apie pirkimo būdų taikymą, kai pirkimai nėra skelbti.
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Kokį poveikį viešųjų pirkimų organizavimui ir ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo spartai
bei efektyvumui turi VPĮ numatytų išimčių taikymas (pvz., pirkimai iš susijusių įmonių, iš socialinių
įmonių, mokslinių tyrimų pirkimai)?
Įtaka ES paramos panaudojimo spartai ir efektyvumui. Apibendrinant formuluotina išvada, kad
išimčių taikymas turi tik ribotos įtakos ES paramos panaudojimo spartai ir efektyvumui pirmiausia dėl
to, kad pirkimo procedūros, per kurias taikomos VPĮ išimtys, yra ganėtinai retos, todėl ir išimčių įtaka
ES paramos panaudojimo spartai ir efektyvumui nėra vertinama kaip reikšminga. Pagal viešai
pateikiamą statistiką bendra iš socialinių įmonių vykdomų supaprastintų pirkimų vertė 2011 m. buvo 74,4
mln. Lt, ir tai sudaro tik 0,58 proc. bendros 2011 m. vykdytų viešųjų pirkimų vertės (12 822,0 mln. Lt), arba
1,2 proc. supaprastintų viešųjų pirkimų bendros vertės79.
Tarp paminėtinų išimčių taikymo atvejų galėtų būti pirkimai iš socialinių įmonių, nes PO per apklausą
gana kritiškai vertino socialinių įmonių teikiamų prekių, paslaugų ar darbų kokybę, be to, pažymėjo,
kad perkamų objektų įkainiai viršija rinkos įkainius. Viešojoje erdvėje pateikiama pastabų, kad
socialinėmis įmonėmis naudojamasi siekiant finansinės naudos ir pelno (nes išimtines sąlygas numato
VPĮ ir teikiama valstybės parama), o ne socialinių tikslų, užfiksuota galimų piktnaudžiavimo atvejų,
įgyvendinant ES paramos projektus80. Visa tai neigiamai veikia ES paramos panaudojimo efektyvumą
ir panaudojimo spartą, tačiau vertinant pirkimų iš socialinių įmonių mastus, bendras poveikis visai
sistemai nėra didelis, nes tokie pirkimai nėra dažni.
Pirkimų iš susijusių įmonių išimties kontekste paminėtinas ES paramos skyrimo ir išlaidų tinkamumo
aspektas. Per tikslinės grupės diskusiją su PO atstovais buvo nurodyta problema, kad įsigyjant prekes,
paslaugas ar darbus iš susijusių įmonių, nesvarbu, ar prekės įsigyjamos pagal vidinio pirkimo išimtį, ar
per viešąjį pirkimą, – tinkamomis finansuoti yra pripažįstamos tik išlaidos, kurių patyrė susijusi
įmonė, tačiau lėšų dalis, atitinkanti jos pelną, nėra padengiama. Tokia pozicija kildintina iš praktikos,
susiformavusios per ankstesnį ES paramos programavimo laikotarpį. Atsižvelgiant į teisės aktus ir
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą Assitur byloje Nr. C-538/07, autorių nuomone, nėra
teisinio pagrindo numatyti draudimą ar ribojimus pareiškėjams bei projektų vykdytojams vykdyti
viešuosius pirkimus iš susijusių įmonių tol, kol bus tinkamai užtikrinamas pagrindinių viešųjų pirkimų
principų – lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo –
laikymasis.
Ar pakankami ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų projektų vykdytojų gebėjimai taikyti
VPĮ ir poįstatyminių teisės aktų nuostatas?
PO įvairovė didelė: centrinio valstybinio administravimo sistemai priklausančios PO, savivaldybių ar
teritoriniai valstybinio administravimo subjektai, juridinių asmenų asociacijos, komunalinio
sektoriaus įmonės, universitetai, kolegijos, mokyklos, vaikų darželiai ir pan., todėl ir PO gebėjimai bei
ištekliai viešųjų pirkimų srityje yra skirtingi ir priklauso nuo vykdomų pirkimų mastų. Apie pusė ES
finansuojamų projektų yra vykdoma TOP 100 didžiausiųjų PO sąrašui priklausančių PO, kurios yra
sukaupę patirties šioje srityje ir turi viešųjų pirkimų specialistų. Visgi apie pusė visų projektų yra
vykdoma mažesniųjų PO, kurioms viešųjų pirkimų patirties trūkumas yra reikšmingas veiksnys,
trukdantis tinkamai ir efektyviai juos vykdyti.
Apie 43 proc. ES lėšomis finansuojamų projektų vykdo PO, kurios priklauso didžiausių PO šimtukui
(pagal 2010 m. vykdytų pirkimų mastus), ir šių PO projektams skirtas finansavimas sudaro apie 56
proc. viso PO projektams skirto finansavimo. Tikslinių grupių diskusijos, interviu ir PO apklausos
rezultatai rodo, kad vienas reikšmingiausių veiksnių, siekiant tinkamai ir efektyviai įvykdyti viešuosius
pirkimus, yra mažesniųjų PO išteklių ir gebėjimų trūkumas. Apklausos rezultatai parodė, kad apie 43
proc. respondentų, kurie nepriklauso TOP 100 PO, nurodė neturintys viešųjų pirkimų specialistų. Net
53 proc. respondentų, kurie nepriklauso didžiausių PO šimtukui, nurodė, kad ES lėšomis
finansuojamo (-ų) projekto (-ų) viešuosius pirkimus vykdo darbuotojai, kurie neturi viešųjų pirkimų
specializacijos (pagrindinės jų funkcijos nėra susijusios su viešaisiais pirkimais). Apie 50 proc.
respondentų, kurie nepriklauso didžiausių PO šimtukui, įvardijo viešųjų pirkimų patirties stoką kaip
labai reikšmingą veiksnį, siekiant tinkamai ir efektyviai vykdyti viešuosius pirkimus.

79 http://www.vpt.lt/admin/uploaded/Is_socialiniu_imoniu_vykdomi_pirkimai/Vykdytu%20supaprastintu%20
pirkimu%20is%20soc%20imoniu%20ataskaita%202011%20m.pdf.
80 http://www.verslokryptis.lt/lt/naujienos/verslas-finansai/socialinese-imonese-vesi-piktnaudziavimas/
http://www.fntt.lt/lt/news/view/?id=688.
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Įvertinus viešuosius pirkimus reglamentuojančių dokumentų skaičių ir dažną jų kaitą natūralu, kad
mažesnieji PO susiduria su gebėjimų ir išteklių trūkumu, tai parodė ir apklausos rezultatai. Panašūs
rezultatai taip pat buvo gauti vykdant viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo studijas. LR ūkio
ministerijos 2011 m. parengtoje ataskaitoje „Viešųjų pirkimų problematika ir sprendimų kryptys“
teigiama: „Mažesnės PO neturi pakankamai pajėgumų ir kompetencijos vykdyti viešuosius pirkimus
bei užtikrinti viešųjų pirkimų vykdymo teisėtumą.“
Per šį vertinimą atliktos atvejo studijos parodė, kad apskritai stebimi ganėtinai dideli kokybiniai
pirkimų skirtumai tarp atskirų PO. Didesnės ar daugiau pirkimų organizuojančios PO turi akivaizdžiai
geresnių gebėjimų ir patirties, todėl ir procedūrų kokybė yra gerokai aukštesnio lygio. Būtų galima
ieškoti būdų, kaip mažiau patyrusios PO galėtų konsultuotis su labiau patyrusiomis, ypač daug žinių
specializuotuose pirkimuose turinčiomis PO.
Visgi pažymėtina, kad efektyviau panaudoti ES paramą trukdo ne tik PO gebėjimų stoka, tačiau ir
projektų vykdytojų suinteresuotumo bei atsakomybės stygius laiku vykdyti viešuosius pirkimus,
laikytis terminų (ypač valstybinio sektoriaus institucijų), tai iš dalies irgi nulemia viešųjų pirkimų
vėlavimą ir dėl to vėliau įgyvendinamos veiklos. Taigi svarbus etapas yra pirkimų planavimas, pirkimo
procedūroms numatant adekvatų laiką ir suplanuotų terminų laikymąsi. Įgyvendinančiosiose
institucijose nėra aiškiai reglamentuota, kaip turi būti stebimas ir prižiūrimas pirkimų vykdymas
(laiko atžvilgiu), ir kokių veiksmų reikia imtis, kai pirkimai vėluoja ir (arba) nėra vykdomi.
Siekiant gero pirkimo rezultato ir procedūros spartos svarbus pirkimo planavimo etapas. Šio vertinimo
viešųjų pirkimų atvejo studijos parodė, kad PO neskiria pakankamai dėmesio pasirengti pirkimo
procedūroms. Pastebėta, kad tik didelės PO turi formalizuotas viešųjų pirkimų planavimo procedūras,
sistemiškai vykdo rinkos analizes, potencialių tiekėjų apklausas. Nors taikytini teisės aktų reikalavimai
nekelia didelių reikalavimų pirkimams planuoti, PO turėtų būti suinteresuotos geriau pasirengti
pirkimams, išsitirti rinką, nes tai leistų kokybiškiau suformuluoti sąlygas ir pasiekti geresnį pirkimo
rezultatą.
Ar pakankami įgyvendinančiųjų institucijų gebėjimai kontroliuoti projektų vykdytojų atliekamus
viešuosius pirkimus ir taikyti rizikos prevencijos priemones?
Viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų kompetencija nėra vertinama kaip reikšmingiausias
veiksnys viešųjų pirkimų sistemoje, be to, PO palankiai vertina kontroliuojančiųjų institucijų
kompetenciją. Didesnė reikšmė, siekiant tinkamai ir efektyviai įvykdyti ES lėšomis finansuotus
viešuosius pirkimus, suteikta kitiems veiksniams, tokiems kaip žmogiškųjų išteklių poreikis ir
administracinė našta, dažna reglamentavimo kaita ir sudėtingumas. Mažesniesiems PO (kurie
nepriklauso TOP 100 sąrašui) reikšminga patirties viešųjų pirkimų srityje trūkumo problema. Šią
problemą patvirtina ir įgyvendinančiųjų institucijų apklausa (70 proc. respondentų tai įvardija kaip
reikšmingą problemą).
Nors didesnioji PO dalis kontroliuojančiųjų institucijų kompetencijas bendrai vertina gerai arba labai
gerai, nemaža įgyvendinančiųjų institucijų ir PO dalis nurodo institucijų teikiamų išvadų aiškumo,
pagrįstumo, nuoseklumo, suderinamumo problemas. Apklausų rezultatai rodo, kad taip pat aktuali yra
skirtingo traktavimo tarp viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų problema, šios problemos
aktualumą labiau akcentavo įgyvendinančiosios institucijos. Ši problema buvo iškelta ir per tikslinės
grupės diskusiją, o daugiau nei pusė įgyvendinančiųjų institucijų respondentų tai nurodė kaip
reikšmingą problemą. Per interviu taip pat pareikšta, kad viešųjų pirkimų taikymo aiškinimas
priklauso nuo individualaus žmogaus, skiriasi institucijų pateikiamos išvados. Tokia situacija galimai
yra susidariusi dėl skirtingo patikrų detalumo tiek tarp įgyvendinančiųjų institucijų, tiek tarp
kontroliuojančiųjų institucijų.
Viešųjų pirkimų dokumentaciją įgyvendinančiosiose institucijose vertina projektų vadovai. Viena iš
įgyvendinančiųjų institucijų projektų vadovų kompetencijos problemų – platus jų funkcijų spektras,
reikalaujantis tiek vadybos, tiek teisės, tiek kartais inžinerijos, technologijų kompetencijų. Vykdant
tiek daug skirtingų funkcijų, projektų vadovams sudėtingiau įsigilinti į vieną ar kitą sritį, tokią kaip
viešieji pirkimai. Dauguma projektų vadovų neturi teisinės krypties išsilavinimo. Įvertinus, kad viešųjų
pirkimų įstatymas yra sudėtingas, dažnai keičiasi, taip pat yra gausu VPT išaiškinimų ir
rekomendacijų, pastebima nevienodo viešųjų pirkimų teisės aktų taikymo aiškinimo praktika,
neatmetama, kad projektų vadovų kompetencija gali būti nepakankama.
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Vertinant kompetencijų klausimą svarbu paminėti, kad įgyvendinančiosios institucijos, vykdydamos
viešųjų pirkimų kontrolę, taip pat tikrina ir technines specifikacijas. Įvertinus, kad pirkimai gali būti
tikrai labai įvairūs ir sudėtingi bei reikalauti gilių techninių žinių, tikėtina, kad nėra galimybių
tinkamai patikrinti sudėtingų pirkimų specifikacijas. Visgi teigiamas aspektas yra tas, kad projektų
vadovų įgyvendinančiosiose institucijose specializacija pagal tam tikras sritis yra vykdoma (pvz., IT,
atskiri transporto sektoriai ir pan.), o tam tikrais atvejais kviečiami techniniai ekspertai.
Įgyvendinančiųjų institucijų atstovai teigė, kad žmogiškųjų išteklių labai trūksta, nes agentūrų
administruojamų pirkimų skaičius auga daug didesniais tempais, nei etatų skaičius. VPT žmogiškųjų
išteklių problemą puikiai iliustruoja VPT pateikiami duomenys – 2010 m. buvo atsakyta į 91 241
skambutį telefonu iš 557 360 skambučių, arba 16 proc.81
Ar tinkami ir pakankami bei tarpusavyje suderinti pavyzdiniai VPĮ taikymą reglamentuojantys
metodiniai dokumentai?
VPT yra parengusi rekomendacijų, kuriose išdėstyti patarimai PO įvairiais viešųjų pirkimų procedūrų
organizavimo klausimais. Rekomendacijas galima skirti į bendrąsias, skirtas bendriems esminiams
viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo klausimams aptarti, ir specialiąsias, skirtas išimtinėms
procedūroms ar atskiroms prekėms paslaugoms įsigyti. Palyginti su kitose ES valstybėse narėse
teikiamais pavyzdiniais metodiniais dokumentais, VPT teikiamos informacijos spektras yra
pakankamai platus. Autorių nuomone, VPT teikiama informacija apima visus esminius pirkimo
procedūrų reguliavimo klausimus, todėl yra pakankama. Papildomai galėtų būti parengti standartiniai
pirkimo dokumentai, skirti sudėtingesniems pirkimo būdams (skelbiamoms deryboms,
konkurenciniam dialogui, projekto konkursui, pirkimams, kuriuose taikomas elektroninis aukcionas ir
kt.). Be to, galėtų būti ieškoma vartotojui labiau suprantamų informacijos pateikimo formų, teikiami
gerosios praktikos pavyzdžiai, kuriais galėtų vadovautis PO.
Reikšmingiausios įtakos ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo spartai ir efektyvumui turi
pirkimo rūšies (tarptautinis arba supaprastintas) nustatymas ir pirkimo būdo parinkimas. „To paties
tipo“ apibrėžimas yra pateiktas VPT direktoriaus įsakymu patvirtintoje Numatomo pirkimo vertės
skaičiavimo metodikoje. Pažymėtina, kad to paties tipo paslaugų pirkimo sutartimis laikomas labai
platus sutarčių spektras, t. y. sutartys, kurios sudarytos dėl tos pačios kategorijos paslaugų (VPĮ 2
priedėlis), ir (arba) sutartys, kurių sudarymu yra arba gali būti suinteresuotas tas pats tiekėjas (12 p.).
Taip labai išplečiamas agreguotinų pirkimo sutarčių spektras. Dėl nepagrįstai plataus „to paties tipo“
paslaugų pirkimo sutarčių apibrėžimo dalis „nacionalinės reikšmės“ pirkimų, kurie galėtų būti
vykdomi supaprastintais pirkimais, privalo būti vykdomi tarptautiniais pirkimais. Pažymėtina, kad
VPT atstovai yra pareiškę, jog VPT nuomone, minėta taisyklė reiškia, kad PO to paties tipo sutartimis
gali laikyti tik tas sutartis, kurių sudarymu yra suinteresuoti tie patys tiekėjai. Visgi, autorių nuomone,
aptariama nuostata aiškintina kitaip. Bet kuriuo atveju, toks neapibrėžtumas reiškia tik tai, kad
Numatomos viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika turėtų būti patikslinta taip, kad būtų
vienodai suprantama visų PO ir tiekėjų. Pažymėtina, kad VPĮ 9 str. 6 d. numato pareigą agreguoti tik
tas to paties tipo sutartis, kai pirkimai dėl savo pobūdžio yra atliekami nuolat. Pirkimo direktyvų 9 str.
7 d. tokius pirkimus anglų kalba vadina regular in nature. O pirmiau nurodytos VPT metodikos 10
punktas referuoja tiesiog į pirkimus, kurie atliekami nuolat. Dėl savo pobūdžio nuolatiniais laikytinų
pirkimų sąvokos nėra išaiškinęs nei Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, nei EK, nei Lietuvos
teismai, nei VPT. Dėl šios priežasties aptariamos sąvokos aiškinimas tiek Lietuvoje, tiek kitose ES
valstybėse narėse nėra vienareikšmis. Autorių nuomone, dėl savo pobūdžio nuolatiniais laikytini tokie
pirkimai, kurie yra įprastai būtini PO poreikiams patenkinti (funkcijoms vykdyti), pavyzdžiui, nuolat
perkamas biuro popierius, kiti raštinės reikmenys, elektra, ir pan., nes be šių priemonių PO negalėtų
vykdyti savo funkcijų. Pirkimai, kurie priklauso nuo besikeičiančių aplinkybių, neturėtų būti laikomi
nuolatiniais dėl savo pobūdžio. ES paramos lėšų kontekste, autorių nuomone, galėtų būti laikoma, kad
pirkimai, kurie vykdomi ES paramos lėšoms panaudoti, dėl šios specifinės paskirties nelaikytini
nuolatiniais ir neagreguotini su kitomis sutartimis.
Taip pat Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika nenumato VPĮ 9 str. 14 d. įtvirtintos
išimties iš bendros nuolatinių (pasikartojančių) pirkimo sutarčių agregavimo taisyklės (nėra
81

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2011-11-25 išankstinio tyrimo ataskaita Nr. IT-P-20-1-14 „Viešųjų
pirkimų sistemos apžvalga“. http://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=2475.
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užtikrintas visiškas dokumentų suderinamumas), o tai gali klaidinti PO ir tiekėjus.
Neįprastai mažos pasiūlytos kainos pagrindimo rekomendacijos neatitinka šiuo metu galiojančios VPĮ
redakcijos, nes jose numatyta, kad neįprastai mažos kainos institutas privalomai taikomas tik vykdant
tarptautinius pirkimus. O šiuo metu galiojanti VPĮ redakcija numato, kad šis institutas taikomas ir
supaprastintų pirkimų atveju. Minėtas netikslumas gali klaidinti PO, todėl turėtų būti ištaisytas. Be to,
rekomendacijos galėtų būti papildytos, atsižvelgiant į Lietuvos teismų formuojamą praktiką dėl PO
galimybių atmesti neįprastai mažos kainos pasiūlymus, bei pačios VPT nuomone ir rekomendacijomis,
kada PO turėtų (galėtų) atmesti neįprastai mažos kainos pasiūlymus.
Ar suderintos ES struktūrinės paramos administravimo procedūros ir viešųjų pirkimų procedūros?
Jei ne, nustatyti jų optimalaus suderinimo, siekiant spartesnio ir efektyvesnio ES struktūrinės
paramos lėšų panaudojimo, galimybes.
ES paramos administravimo kontekste viešieji pirkimai yra savarankiška, nuo ES paramos
administravimo sistemos nepriklausoma sistema, kuri šiuo atveju tiesiog atlieka dar vieną papildomą
funkciją. Taip yra dėl to, jog, teikiant ES paramą, viešieji pirkimai yra naudojami kaip vienas
svarbiausių įrankių, kuriuo užtikrinama, kad ES paramos lėšos būtų panaudotos tinkamai, racionaliai,
jų nešvaistant.
Pagrindiniai sankirtos taškai tarp ES paramos administravimo procedūrų ir viešųjų pirkimų procedūrų
yra susiję su kontrolės lygmeniu. Jie atsiranda: i) sprendžiant dėl projekto tinkamumo finansuoti; ii)
priimant sprendimus dėl išlaidų apmokėjimo; iii) priimant sprendimus dėl finansavimo nutraukimo,
lėšų grąžinimo.
Todėl esminis suderinamumo klausimas aptartinas viešųjų pirkimų kontrolės lygmeniu, kuris detaliau
nagrinėjimas atskiru klausimu.
Pažymėtina, kad VPT yra vienintelė kontroliuojančioji institucija, kuri turi įgalinimus viešųjų pirkimų
srityje, – turi teisę įpareigoti PO nutraukti pirkimo procedūras, ginant viešąjį interesą kreiptis į teismą
su prašymu pripažinti sudarytą pirkimo sutartį niekine ir pan., t. y. tik VPT turi tiesiogiai į viešųjų
pirkimų procedūras nukreiptus įgalinimus. O ES paramos administravimo procedūrose dalyvaujančios
institucijos (vadovaujančioji, tarpinė, įgyvendinančiosios, audito institucijos) neturi įgalinimų, kurie
būtų nukreipti tiesiogiai į viešųjų pirkimų procedūras. Pastarųjų kompetencija ir įgalinimai susiję tik
su ES paramos lėšų administravimu ir taikomas poveikis susijęs tik su projekto išlaidų pripažinimu
tinkamomis finansuoti, finansavimo skyrimu bei finansinių korekcijų skirtam finansavimui taikymu.
Todėl pagal poveikio sritį šių skirtingų institucijų kompetencijos yra suderintos. Visgi VPT,
institucijos, turinčios privalomus įgalinimus viešųjų pirkimų srityje, ir įgyvendinančiųjų institucijų,
kurių įgalinimai susiję su ES struktūrinės paramos administravimu, kompetencijos viešųjų pirkimų
srityje persidengia, nes skirtingų poveikio priemonių taikymą riboja tie patys pažeidimai, o šių
institucijų santykis nėra pakankamai apibrėžtas.
Įgyvendinančiųjų institucijų pareiga kreiptis išvados į VPT nėra iki galo aiški. Vadovaujantis vienais
teisės aktais, įgyvendinančioji institucija, įtarusi viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimą, privalo
informuoti apie jį VPT, taigi tvirtinama įgyvendinančiosios institucijos pareiga informuoti apie jį VPT.
Kituose teisės aktuose numatyta, kad įgyvendinančioji institucija, įtarusi pažeidimą, gali kreiptis į VPT,
– taigi įtvirtinama įgyvendinančiosios institucijos teisė savo nuožiūra nuspręsti dėl kreipimosi į VPT.
Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijose apskritai nėra nustatyta ES paramą
administruojančios institucijos, įtariančios viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimą, pareiga kreiptis į
VPT. Toks teisinis reguliavimas nesukuria pakankamai aiškumo, nulemia skirtingos įgyvendinančiųjų
institucijų praktikos formavimąsi. Atkreiptinas dėmesys, jog kreipimasis išvados į VPT visuomet
reiškia, kad projekto įgyvendinimas užsitęs, nes VPT turi teisę nagrinėti tokius pažeidimus 20 darbo
dienų (atskirais atvejais – ir 60 darbo dienų) nuo visų reikalingų dokumentų ir informacijos gavimo
dienos. Per tikslinės grupės diskusiją buvo pažymėta, kad kreipimųsi į VPT srautas yra didelis, o VPT,
turėdama ribotus išteklius, nepajėgi pateikti operatyvių atsakymų. Apklausos rezultatai rodo, kad PO
taip pat VPT pateikiamų atsakymų ir išvadų pateikimo operatyvumą vertinimo silpniausiai. Kita
vertus, per tikslinės grupės diskusijas ir susitikimus buvo minima, kad įgyvendinančiosios institucijos
teikia kreipimusis dėl klausimų, kurių analogiški atvejai jau buvo išnagrinėti ir pateiktos išvados, todėl
tai taip pat pailgina procedūrų terminus.
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ES struktūrinės paramos administravimo procedūros ir viešųjų pirkimų procedūros iš esmės yra
suderintos, nes šios procedūros yra savarankiškos ir jų reguliavimas tiesiogiai nepersidengia. O ES
struktūrinės paramos administravimo ir viešųjų pirkimų kontrolės procedūrų lygmenyje įžvelgiamas
apibrėžtumo skirtingų institucijų kompetencijų srityje problema, kuri detaliau nagrinėjama atskiru
kontrolės procedūrų suderinamumui skirtame klausimu.
Kokį poveikį ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo spartai ir efektyvumui turi viešųjų pirkimų
procedūros (pvz., skundų nagrinėjimo tvarka, apskundimo ir kiti terminai)? Nustatyti tokių
procedūrų optimizavimo galimybes ir pasiūlymus dėl rekomendacijų projektų vykdytojams, siekiant
paspartinti ilgiausiai trunkančių procedūrų vykdymą.
Reikšmingiausios įtakos ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo spartai ir efektyvumui turi
pirkimo rūšies (tarptautinis arba supaprastintas) nustatymas ir viešojo pirkimo procedūrų
apskundimas. Vidutinė procedūros trukmė, kai pateiktas ieškinys, yra 207 dienos (mediana – 173
dienos), o kai ieškinio nėra – 65 dienos (mediana – 53 dienos), taigi pirkimo procedūra, kai ieškinys
teikiamas, gali trukti vidutiniškai apie 7 mėn. Finansų ministerija yra paskelbusi, kad 2011 m.
balandžio mėnesio pabaigoje teismams buvo apskųsti 42 projektų, kuriems skirta per 560 mln. litų ES
paramos, viešieji pirkimai82. Nors viešųjų pirkimų, per kuriuos buvo pateiktas ieškinys, dalis yra
santykinai maža (2009–2011 m. pirkimų dalis, kai buvo pateikti ieškiniai, pirkimus finansuojant ES
paramos lėšomis, sudarė 3 proc. ES lėšomis finansuojamų viešųjų pirkimų, o kitų šaltinių lėšomis –
apie 1 proc.), tikėtina, kad įvertinus bylinėjimosi išlaidas, skundžiami didesnės vertės pirkimai. Todėl
yra rizika, kad įstrigs didelės vertės pirkimai ir tai neigiamai paveiks ES paramos panaudojimo spartą.
Lietuvoje šiuo metu nustatyta dviejų pakopų per pirkimo procedūrą priimamų sprendimų apskundimo
sistema: (i) ikiteisminė ginčo nagrinėjimo procedūra pateikiant pretenzijas PO; (ii) teisminė ginčų
nagrinėjimo procedūra.
Autorių nuomone, ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija, jeigu ji naudojama tinkamai, yra veiksmingas
sistemos elementas, leidžiantis PO efektyviai ir greitai ištaisyti padarytas klaidas. Visgi praktikoje
pasitaiko atveju, kai ikiteisminė pretenzijų nagrinėjimo stadija naudojama netinkamai, nes PO
pretenzijas nagrinėja formaliai, siekdamos apsiginti, o ne išspręsti klausimą iš esmės. Tokią situaciją
gali lemti kelios priežastys: kvalifikacijos stoka, baimė priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę,
nenoras pripažinti padarytus pažeidimus, gynybinės pozicijos užėmimas. Šiuo atveju būtina įvertinti ir
tai, kad dėl subjektyvių priežasčių (vidinio įsitikinimo, nenoro pripažinti klaidas) PO gali būti
sudėtinga nagrinėti savo pačios padarytus pažeidimus. Formalus pretenzijų nagrinėjimas ir vengimas
spręsti susidariusias problemas sudaro prielaidų tolesniems teisminiams ginčams, o tai turi esminės
įtakos vykdomų pirkimų terminams ir operatyvumui.
Reikšminga ginčų sprendimo sistemos problema yra teisminio ginčų nagrinėjimo procedūrų trukmė.
Seimas 2011 m. birželio 21 d. priėmė CPK pataisas, numatančias viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo
ypatumus. Pataisomis siekiama pagreitinti viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimą, nustatant trumpesnius
nei bendrieji terminus procesiniams dokumentams pateikti, taip pat išplečiant teismo teisę rinkti
įrodymus ex officio. CPK pakeitimas numato, kad viešųjų pirkimų bylos turi būti išnagrinėtos
pirmosios instancijos teisme per 60 dienų, o apeliacinės instancijos teisme – per 45 dienas nuo bylos
iškėlimo dienos. Iki minėto CPK pakeitimo galiojusi VPĮ 95 str. 6 d. redakcija numatė 45 dienų
terminą viešųjų pirkimų byloms išnagrinėti, tačiau praktiškai teismai neturėjo galimybių bylas
išnagrinėti per tokį terminą, nes procesiniai terminai, numatyti CPK, paprasčiausiai to neleido (vien
formalūs terminai procesiniams dokumentams pateikti (atsiliepimui, dublikui, triplikui), įvertinant
vidutinį laiką dokumentams siųsti paštu tipiškai užtrunka ilgiau kaip 45 dienas). CPK pakeitimai,
kuriais buvo sutrumpinti terminai procesiniams dokumentams rengti, bei numatyta galimybė
dokumentus įteikti elektroninėmis priemonėmis sukuria reikiamas prielaidas bylų nagrinėjimo
procesui paspartinti. Šie CPK leidžia manyti, kad bylų nagrinėjimo terminas galėtų sutrumpėti
maždaug 30 dienų. Iš to galima daryti išvadą, kad vien procesinės bylų nagrinėjimo tvarkos pakeitimai
neužtikrins spartaus viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo. Šiam tikslui pasiekti teismai turės prioretizuoti
viešųjų pirkimų bylas. Atsižvelgiant į didelį teismų užimtumą lieka nemaža tikimybė, kad viešųjų
pirkimų bylos nebus nagrinėjamos ir per pailgintą 60 dienų terminą.
Kadangi bylų nagrinėjimo teismuose statistika pateikiama tik už 2010 m., kol kas dar nėra rezultatų,
kiek 2011 m. CPK pakeitimai lėmė bylų nagrinėjimo paspartinimą. Todėl galimus pokyčius,
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sprendžiant ginčų nagrinėjimo paspartinimo procesus, siūloma daryti palaipsniui, pirma įvertinus
CPK pakeitimų poveikį. Pasiūlymai dėl ginčų nagrinėjimo paspartinimo pateikti rekomendacijų
lentelėje.

Ar tinkamos ir pakankamos viešųjų pirkimų eigos ir sutarčių vykdymo kontrolės procedūros? Jei ne,
nustatyti perteklines arba trūkstamas procedūras ir kontroliuojančiąsias institucijas, pateikti
pasiūlymus dėl jų veiklos optimizavimo, derinant su ES struktūrinės paramos administravimo
procedūromis. Panagrinėti rizikų vertinimo procedūrų įgyvendinančiosiose institucijose
pakankamumą ir tinkamumą.
Viešųjų pirkimų kontrolės sistemą sudaro keli lygmenys. Pagrindinė VPT funkcija yra prižiūrėti, kaip
laikomasi viešųjų pirkimų įstatymų nuostatų reikalavimų, įgyvendinant viešuosius pirkimus, ir ji yra
vienintelė institucija, turinti įgalinimus viešųjų pirkimų srityje. Įgyvendinančiųjų institucijų
kompetencija ir įgalinimai yra susiję tik su ES paramos lėšų administravimu, ir taikomas poveikis
susijęs tik su projekto išlaidų pripažinimu tinkamomis finansuoti, finansavimo skyrimu bei finansinių
korekcijų skirtam finansavimui taikymu, tačiau realizuodamos šią funkciją įgyvendinančiosios
institucijos turi įsitikinti, kad rangos, paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutartys yra sudarytos
neprieštaraujant VPĮ nuostatoms. LR valstybės kontrolė atlieka audito institucijos funkciją ir vykdo
Europos Komisijai deklaruotų išlaidų auditą bei ES paramos valdymo ir kontrolės sistemos auditą.
Atsižvelgiant į nurodytą institucijų, dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose ir ES paramos
administravimo procedūrose, kompetencijas ir funkcijas manytina, kad teoriškai jos yra suderintos,
nes jų atliekami veiksmai nukreipti į kokybiškai skirtingus objektus. Vis dėlto pastebėtina, kad tai
nereiškia, jog minėtų institucijų atliekami veiksmai nepersidengia, o jų vykdomos funkcijos
įgyvendinamos efektyviai. Galima situacija, kad vienas viešasis pirkimas bus patikrintas trimis
lygmenimis – įgyvendinančiosios institucijos darbuotojų, VPT darbuotojų ir VK auditorių. Keli
kontrolės lygmenys sistemoje nėra blogai, nes kiekvienas kontrolės lygis tikrina skirtingus aspektus ir
kontroliuoja kito lygmes kontrolių efektyvumą. Tačiau per tikslinės grupės diskusiją ir interviu buvo
pažymėta, kad dažnais atvejais institucijos pateikia skirtingas nuomones dėl viešųjų pirkimų teisėtumo
ar kitų viešųjų pirkimo vykdymų aspektų. Negana to, PO atstovai teigė, kad skirtingi tos pačios
institucijos darbuotojai dažnai pateikia skirtingas VPĮ interpretacijas bei atitinkamai skirtingas išvadas
ar rekomendacijas. Susiklosčius tokiai situacijai, viešųjų pirkimų eigos ir sutarčių kontrolės sistema
tampa neefektyvi, nes asmuo, vykdantis viešąjį pirkimą ar dalyvaujantis pirkime kaip tiekėjas, nebegali
pasikliauti vieno asmens konsultacija ar išvada. Be to, visa tai ilgina viešųjų pirkimų kontrolės
procedūrų trukmę ir neigiamai veikia ES paramos lėšų panaudojimo spartą.
Ši situacija yra iš dalies susiklosčiusi dėl nevienodo viešųjų pirkimų įstatymo traktavimo ir patikrų
detalumo tiek tarp viešųjų pirkimų kontrolės institucijų, tiek tarp pačių įgyvendinančiųjų institucijų.
Analizė parodė, kad, nors visos įgyvendinančiosios institucijos atlieka tą pačią viešųjų pirkimų
tikrinimo užduotį, jų patikrų atrankos principai, proceso žingsniai, patikrų klausimai, tikrinami
dokumentai labai skiriasi. Išanalizavus tikrinamus dokumentus nustatyta, kad kai kurios
įgyvendinančiosios institucijos projektų vykdytojų prašo pateikti šiuos dokumentus, kurių kitos
įgyvendinančiosios institucijos neprašo: įsakymą dėl pirkimo organizavimo (jei taikoma) / viešojo
pirkimo komisijos paskyrimą, PO sprendimą dėl pasiūlymų eilės (jei taikoma), kitus dokumentus
(techninių projektų kopijas, ekspertizės aktų kopijas, darbų kiekių žiniaraščius, pirkimo komisijos
darbo reglamentą, komisijos narių pasirašytas nešališkumo deklaracijas bei konfidencialumo
pasižadėjimus ir kt.), taip pat tarp institucijų nėra sutarta, ar tikrinami atmesti pasiūlymai (daugelis
institucijų atmestų pasiūlymų netikrina, tačiau APVA procedūros tikrinimą numato). Taip pat skiriasi
ir tikrinimo proceso žingsniai, pvz., kai kurios institucijos tikrina, kaip projektų vykdytojas atsižvelgė į
pateiktas rekomendacijas ir pataisė pirkimo dokumentus po išankstinės dokumentų patikros. Tai yra
prevencinis veiksmas, siekiant išvengti pažeidimų, tačiau kartu gali būti vertinamas ir kaip perteklinė
kontrolė, nes įgyvendinančiosios institucijos neturi įgalinimų viešųjų pirkimų srityje, tad pateikti
pasiūlymai yra rekomendacinio pobūdžio.
Institucijų projektų pobūdis yra ganėtinai skirtingas, todėl natūralu, kad unifikuota praktika visos
sistemos mastu būtų sunkiai realizuotina. Visgi patikrų detalumų skirtumai rodo, kad tiek
įgyvendinančiųjų institucijų sistemos mastu, tiek bendrai viešųjų pirkimų kontrolę vykdančių
institucijų mastu nėra suderinti „kritiniai patikros taškai“, kurie leistų optimizuoti kontrolės
efektyvumą. Projektų vykdytojų įgyvendinančiosiose institucijose, kurie tikrina viešuosius pirkimus,
apklausa taip pat parodė, kad procedūros yra aiškios ir suprantamos, pritaikomos praktiškai, tačiau
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silpniau vertinamas procedūrų efektyvumas (sugaištamo laiko ir gauto rezultato santykis). Vertinant,
kad kai kurios įgyvendinančiosios institucijos taiko mažesnį patikros detalumą, daroma išvada, kad
likusiose institucijose vykdoma perteklinė kontrolė.
„Kritinių viešųjų pirkimų kontrolės taškų“ nustatymas taip pat leistų pasiekti geresnį sutarimą visos
viešųjų pirkimų kontrolės sistemos mastu sutariant, kas laikoma procedūriniu neatitikimu ir kas
laikoma pažeidimu bei į kokius klausimus turi būti atsakyta, kokie dokumentai patikrinti siekiant
nustatyti, kad pirkimas įvykdytas be pažeidimų. Suvienodinus viešųjų pirkimų tikrinimo praktiką,
turėtų sumažėti prieštaravimų tarp skirtingų institucijų, teikiant išvadas dėl tų pačių pirkimų.
Todėl visų pirma siūloma ES paramos administravimo sistemos lygmeniu suderinti pirkimo apimties
tikrinimą priimant bendrą sutarimą dėl bendrų „kritinių kontrolės taškų“ ir tikrinimo detalumo. Taip
pat siūlomas įgyvendinančiųjų institucijų patikros procedūrų ir patikros lapų akreditavimas /
verifikavimas, kuris patvirtintų, kad procedūros yra pakankamos nustatyti galimus VPĮ pažeidimus,
bei kurį vykdytų VPT, kaip pagrindinė viešųjų pirkimų kontrolę vykdanti institucija. Šie žingsniai leistų
suvienodinti viešųjų pirkimų praktikos traktavimą tarp kontroliuojančiųjų institucijų, taip pat visoms
institucijoms bendrai sutarti, kas laikoma procedūriniu neatitikimu ir kas – pažeidimu, turinčiu
finansinių pasekmių, naudojant patikrų klausimynų klausimus.
Daugelis įgyvendinančiųjų institucijų taiko rizikos vertinimu grįstą vertinimą (pagrindiniai rizikos
šaltiniai yra PO patirtis ir gebėjimai, pirkimo suma, sudėtingumas, kt.) atrinkdamos išankstinės ir
paskesnės viešųjų pirkimų kontrolės priemones. Visgi PAFT numato, kad atrankinis viešųjų pirkimų
tikrinimas gali būti taikomas tik mažos vertės pirkimams. Tai reiškia, kad viešieji pirkimai, kurių vertė
viršija mažos vertės ribą, turi būti tikrinami 100 proc. Autorių vertinimu, toks apribojimas nėra
efektyvus, nes remiasi tik vienu kriterijumi – pirkimo kaina. Jei pirkimo vertė nedaug viršija mažo
vertės pirkimo ribą, tačiau jį vykdo patyrusi PO, kurios pirkimuose anksčiau niekada nebuvo nustatyta
pažeidimų, pirkimo rizikingumo laipsnis gali būti mažesnis, nei tokio pirkimo, kurio vertė kiek
mažesnė, tačiau jį vykdanti PO visiškai nepatyrusi. Autorių vertinimu, reikėtų atsisakyti PAFT
nuostatos, ribojančios atrankinių patikrų taikymą pirkimams, peržengiantiems mažos vertės ribą, nes
atrankos principai turėtų remtis ne tik pirkimo verte, bet įvairių veiksnių visuma, įskaitant PO patirtį,
pirkimo sudėtingumą ir pan. Taigi nėra iki galo išnaudojamos galimybės visos sistemos mastu taikyti
rizika grįstą požiūrį ir mažinti kontrolės sąnaudas, išsamiai tikrinant tik rizikingiausias sritis,
likusioms sritims taikant reprezentatyvią atranką.
Kokį poveikį viešųjų pirkimų procedūrų sudėtingumui turėjo viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų
keitimas 2008–2010 m.? Kaip šie procesai paveikė ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo
spartą ir efektyvumą?
VPĮ ataskaitoje nagrinėjamu laikotarpiu buvo pakeistas 9 kartus, pakeitimų apimtis didelė. Formaliai
vertinant iš viešųjų pirkimų teisinių santykių stabilumo perspektyvos akivaizdu, kad VPĮ keičiamas per
dažnai. Visgi turinio prasme padaryti pakeitimai reikšmingi ir, autorių nuomone, dauguma jų
reikalingi. Tai elektroninių pirkimų įdiegimas, ginčų sprendimo tvarkos reformavimas, supaprastintų
pirkimų reguliavimo lankstumo didinimas ir kt.
Būtų galima teigti, kad kiekvienas teisinį santykį reguliuojantis pakeitimas turi įtakos procedūrų
sudėtingumui, nes prie kiekvieno pokyčio reikia prisitaikyti, o tai visuomet kelia tam tikrų sunkumų.
Nespėjus prisitaikyti, galimi pažeidimai.
Patys pakeitimai vertintini nevienareikšmiškai. Paminint reikšmingiausius, elektroninių pirkimų
įdiegimas apskritai sistemą padarė sudėtingesnę, nes be įprastomis popierinėmis priemonėmis
vykdomų pirkimų atsirado alternatyva, kurios taikymas, be kita ko, sudėtingas dėl informacinių
sistemų naudojimo, kurios, reikia pripažinti, nėra labai paprastos. Supaprastintų pirkimų
organizavimo tvarkos liberalizavimas, viena vertus, sukuria prielaidų lankstumui, kita vertus,
nepatyrusiems pirkimų santykių dalyviams taisykles taikyti tampa sudėtingiau, nes jas nusistatyti jie
turi patys. Pastaruoju metu atlikti VPĮ sugriežtinimai ir VPT funkcijų išplėtimas, išduodant sutikimus,
viena vertus, turi neigiamos įtakos procedūrų spartai, kita vertus, užkerta kelią procedūrų
pažeidimams.
Apibendrinant galima teigti, kad VPĮ pakeitimai turėjo poveikį procedūrų sudėtingumui, ypač
operatyvinio prisitaikymo prie pokyčių aspektu. Per trumpalaikę perspektyvą tokie pakeitimai galėjo
neigiamai paveikti procedūrų įgyvendinimą, tačiau per ilgalaikę ar sistemos perspektyvą pakeitimai iš
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esmės buvo reikalingi. Kaip bendros sistemos, taip ir ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo
kontekste VPĮ pakeitimai iki prisitaikymo prie pakeitimų galėjo turėti neigiamos įtakos, tačiau
sistemos prasme pakeitimai sukuria prielaidas didinti spartą ir efektyvumą. Visgi šių prielaidų
įgyvendinimas priklauso nuo sistemos dalyvių gebėjimų, kurie ne visais atvejais yra pakankami.
Šiame kontekste paminėtini ir ypač kritiškai vertintini VPĮ pakeitimai, susiję su papildomų
informavimo pareigų įtvirtinimu – pareiga tam tikrus skelbimus publikuoti popieriniame „Valstybės
žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ bei pareiga iš anksto iki pirkimo pradžios skelbti visų
pirkimų technines specifikacijas. Skelbimų publikavimas popieriniame leidinyje reikalauja papildomų
administravimo išteklių ir lemia dideles administravimo išlaidas, tačiau realiai, autorių nuomone,
nesukuria jokios pridėtinės vertės. Techninių specifikacijų projektų išankstinis skelbimas yra tikslingas
ir naudingas didesniuose ir sudėtingesniuose pirkimuose, tačiau tais atvejais, kai perkamos
standartinės prekės ar paslaugos, techninių specifikacijų projektų skelbimas nėra tikslingas.
Kokį poveikį korupcijai (jos padidėjimui ar sumažėjimui) turėjo viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų
keitimas 2008–2010 m.? Kaip šie procesai (korupcijos padidėjimas ar sumažėjimas) paveikė ES
struktūrinės paramos lėšų panaudojimo spartą ir efektyvumą?
Tarp nagrinėjamu laikotarpiu atliktų VPĮ pakeitimų patenka reikšmingi pakeitimai, susiję su
elektroninių pirkimų plėtra, procedūrų apskundimo tvarkos reformavimu, VPT funkcijų išplėtimu. Šie
pakeitimai didino pirkimų sistemos skaidrumą, atsekamumą ir kontrolę, todėl, autorių nuomone,
apibendrintai pakeitimai vertintini kaip sukuriantys prielaidas korupcijai sumažinti.
Kaip VPĮ ir poįstatyminiai aktai atitinka aktualias ES politikas – darnią plėtrą, aplinkos apsaugą ir
inovacijų skatinimą?
Inovacijų skatinimo, arba inovatyvūs viešieji pirkimai yra tokie pirkimai, kuriais PO „atsiveria“ rinkos
galimybėms. VPĮ ir poįstatyminių teisės aktų nuostatos sukuria ne prastesnes inovatyviųjų pirkimų
vykdymo galimybes, negu taisyklės, taikomos kitose ES valstybėse narėse. Pagrindinės priemonės,
kuriomis sukuriamos prielaidos skatinti inovatyvumą: (i) išankstinis techninių specifikacijų skelbimas;
(ii) alternatyviųjų pasiūlymų institutas; (iii) galimybė taikyti konkurencinio dialogo būdą.
Darnieji pirkimai – procesas, per kurį organizacija patenkina savo prekių, paslaugų ar darbų įsigijimo
poreikius taip, kad būtų užtikrinta geriausia vertė už pinigus per visą produkto gyvavimo laikotarpį ir
tokiomis sąlygomis, kurios kuria vertę ne tik PO, bet ir visuomenei bei ekonomikai, kiek įmanoma
sumažinant žalą aplinkai.
Darnieji pirkimai apima tris dimensijas:
•

geriausia vertė už pinigus per visą produkto gyvavimo laikotarpį;

•

poveikio aplinkai panaikinimas ar sumažinimas, arba žalieji pirkimai;

•

socialinė nauda, arba socialiniai pirkimai.

Geriausia vertė už pinigus per visą produkto gyvavimo laikotarpį gali būti užtikrinama naudojant
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, paskirstant subkriterijus taip, kad būtų
atsižvelgiama ne tik į pradinę įsigijimo kainą, tačiau ir į sąnaudas, kurių bus patiriama per vėlesnį
naudojimą.
Žalieji pirkimai apibrėžiami kaip viešieji pirkimai, kai PO į viešojo pirkimo sąlygas įtraukia vieną ar
kelis aplinkosaugos kriterijus, pasirinkdama prekes, paslaugas ir darbus ne tik pagal jų kainą ir
kokybę, bet ir pagal daromą mažesnį poveikį aplinkai vienoje, keliose ar visose produkto būvio fazėse,
taip skatindama kurti kuo daugiau aplinkai nekenksmingų produktų. VPĮ 24 str. 3 d. įpareigoja PO
LRV nustatytais atvejais pirkimo dokumentuose nustatyti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos
apsaugos reikalavimus ir (arba) kriterijus. VPĮ taip pat numato ir galimybes į viešųjų pirkimų
procedūras integruoti socialinius aspektus. VPĮ 13 str. numato galimybę PO rezervuoti teisę tam
tikrame pirkime dalyvauti tik socialinėms įmonėms, t. y. skelbime ir pirkimo dokumentuose numatyti
sąlygas, kad pirkime gali dalyvauti tik neįgaliųjų socialinės įmonės arba nustatyti, kad pirkimas bus
vykdomas pagal remiamų asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo programas. Tokiu atveju
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dėl pirkimo sutarties sudarymo gali varžytis tik socialinių įmonių statusą turinčios įmonės. VPĮ 91 str.
numato, kad PO ne mažiau kaip 5 proc. supaprastintų pirkimų privalo vykdyti iš neįgaliųjų socialinių
įmonių, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 proc. nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės
atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, arba įmonių, kurių dalyviai yra sveikatos
priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 proc. pacientų, jų
pagamintoms prekėms, teikiamoms paslaugoms ar atliekamiems darbams pirkti arba vykdyti pagal
remiamų asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo programas.
Apibendrinant galima teigti, kad VPĮ ir poįstatyminiai teisės aktai atitinka aktualias ES politikas.
Siūlomos šios viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo kryptys:
•

Visos viešųjų pirkimų sistemos orientacija į galutinį viešojo pirkimo rezultatą – tikslą nusipirkti
kokybišką prekę / paslaugą / darbus, racionaliai naudojant lėšas. Galutinis rezultatas ir
efektyvumas.

•

Teisinis reglamentavimas – pirkimo procedūrų supaprastinimas, lankstumo didinimas, išplečiant
supaprastintų pirkimų galimybes, agregavimo taisyklių metodinių dokumentų suderinimas.

•

Atsižvelgiant į numatomą naujų pirkimo direktyvų priėmimą, siūloma neatidėliojant pradėti rengti
naujos redakcijos viešųjų pirkimų įstatymo projektą (kuris apimtų šioje ataskaitoje siūlomų
pakeitimų įtraukimą). Sudaryti tarpinstitucinę grupę, kuri teiktų pasiūlymus naujos redakcijos
projektui rengti.

•

Lankstesnių pirkimų būdų išnaudojimas (ypač įsigyjant sudėtingus, sunkiai apibrėžiamus
objektus) ir ekonominio naudingumo atrankos kriterijaus aktyvesnis panaudojimas, taip skatinant
orientaciją į rezultatą.

•

Viešųjų pirkimų traktavimo praktikų unifikavimas viešuosius pirkimus kontroliuojančiose
institucijose, viešųjų pirkimų kontrolės taškų suderinimas ir metodinio vadovavimo stiprinimas.

•

Rizikos valdymu grįstų kontrolių aktyvesnis taikymas, optimizuojant viešųjų pirkimų kontrolės
išlaidas, ir kontrolės lygių derinimas.

•

Ginčų nagrinėjimo efektyvumo didinimas.

•

Specializacijos didinimas, vykdant viešuosius pirkimus (CPO katalogo plėtimas, viešųjų pirkimų
centralizavimas žinybiniu lygmeniu).
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6.
Nr

Rekomendacijos
Rekomendacija ir siūlomos priemonės rekomendacijai
įgyvendinti

Problema ar rizika

Įgyvendi
nimo
terminas

Atsakinga
institucija

STRATEGINIO LYGMENS REKOMENDACIJOS, SUSIJUSIOS SU TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAIS
1.

2.

VPĮ nuo priėmimo 1997 m. buvo keistas 34 kartus, ne kartą iš
esmės pakeičiant atskirų institutų reguliavimą. Autorių nuomone,
šiuo metu galiojantis VPĮ iš esmės tinkamai reguliuoja viešųjų
pirkimų teisinius santykius, tačiau atliktų pakeitimų gausa turėjo
didelės įtakos įstatymo sudėtingumui. Šiuo metu galiojantis VPĮ
yra sudėtingas ir sunkiai praktiškai taikomas teisės aktas, o tai
didina pažeidimų riziką.
EK yra parengusi naujos redakcijos pirkimo direktyvų projektus,
kuriuos planuojama priimti iki 2012 m. pabaigos. Tokiu atveju
valstybės narės būtų įpareigotos naująsias pirkimų direktyvas
įgyvendinti iki 2014 m. birželio 30 d. Vadinasi, netolimoje ateityje
vėl turės būti atliekami VPĮ pakeitimai.
VPĮ supaprastintiems pirkimams nustato trumpesnius viešųjų
pirkimų procedūrų terminus, statistinė analizė taip pat patvirtino,
kad vienas esminių trukmę apsprendžiančių veiksnių yra pirkimo
rūšis (tarptautinis / supaprastintas). Užsienio šalyse supaprastintų
pirkimų reguliavimas yra liberalesnis: Airijoje ir Didžiojoje
Britanijoje
supaprastintų
pirkimų
procedūros
apskritai
nereguliuojamos privalomais teisės aktais, Estijoje, Latvijoje ir
Lenkijoje mažos vertės pirkimų ribos yra didesnės, Lenkijoje iki
tam tikros sumos viešųjų pirkimų įstatymas apskritai netaikomas.
Mažos vertės pirkimų ribos padidinimas sudarytų prielaidas
daugiau pirkimų vykdyti lankstesne, mažos vertės pirkimams
taikoma tvarka (tai ypač aktualu atsižvelgiant į mažesniųjų PO
išteklius ir gebėjimus), padidinti tokių procedūrų spartą bei
mažinti administracinę naštą PO. Šie pakeitimai turėtų
reikšmingos įtakos ir ES paramos panaudojimo spartai, nes

Atsižvelgiant į numatomą naujų pirkimo direktyvų priėmimą,
pasiūlyti Ūkio ministerijai neatidėliojant pradėti rengti naujos
redakcijos VPĮ projektą, kuris direktyvų koncepcijos pagrindu
kokybiškai nauja ir aiškiau išdėstyta redakcija reglamentuotų
viešųjų pirkimų teisinius santykius. Rengiant naujos redakcijos
įstatymą, įvertinti galimybę nustatyti viešųjų pirkimų teisinių
santykių reglamentavimo stabilumo normas, pavyzdžiui, kad
nauji teisės aktai, reglamentuojantys viešųjų pirkimų teisinius
santykius, negalėtų įsigalioti anksčiau kaip po 3 mėnesių nuo jų
priėmimo. Naujos redakcijos įstatymui rengti sudaryti darbo
grupę ir į ją įtraukti visų suinteresuotų grupių atstovus (PO,
tiekėjų, ES struktūrinę paramą administruojančių ir kt.).

Vadovaujančioji institucija

Iki 2012
m. IV
ketv.

Pasiūlyti Ūkio ministerijai, atsižvelgiant į kitų ES valstybių narių
praktikas, įvertinti toliau nurodytas VPĮ pakeitimo galimybes,
susijusias su mažos vertės pirkimų reguliavimu:

Vadovaujančioji institucija

Iki 2012
m. IV
ketv.

•

didinti mažos vertės pirkimų ribą. Atsižvelgiant į vertės
ribas, taikomas Latvijoje ir Estijoje, prekių ir paslaugų
pirkimams ji galėtų būti didinama 10–30 proc., o darbų
pirkimams – 15–50 proc.;

•

didinti šiuo metu VPĮ nustatytą 10 000 Lt ribą, leidžiančią
netaikyti pirkimo sutarties atidėjimo termino, keisti pirkimo
sutarties sąlygas be VPT sutikimo, išskyrus ribą, leidžiančią
pirkimo sutartį sudaryti žodžiu.
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Nr

Rekomendacija ir siūlomos priemonės rekomendacijai
įgyvendinti

Atsakinga
institucija

Įgyvendi
nimo
terminas

CPK pakeitimai sudaro prielaidas paspartinti viešųjų pirkimų
bylų nagrinėjimo procesus. Kol kas nėra surinktos statistikos
apie bylų nagrinėjimo terminus 2011 m. ir 2012 m., todėl sunku
spręsti, koks realus CPK pakeitimų poveikis viešųjų bylų
nagrinėjimo trukmei. Visgi dėl didelio teismų užimtumo yra
rizika, kad bylų nagrinėjimo terminas viršys nustatytą 60 dienų
terminą.

Vadovaujančioji institucija

Iki 2013
m. IV ketv.

Problema ar rizika
pagreitėtų pati pirkimo procedūra, be to, mažos vertės pirkimams
taikoma atrankinė patikra.

3.

Reikšmingiausios įtakos ES struktūrinės paramos lėšų
panaudojimo spartai ir efektyvumui turi pirkimo rūšies
(tarptautinis arba supaprastintas) nustatymas, pirkimo būdo
parinkimas ir viešojo pirkimo procedūrų apskundimas. Vidutinė
procedūros trukmė, kai pateiktas ieškinys, yra 207 dienos
(mediana – 173 dienos), o kai ieškinio nėra – 65 dienos (mediana –
53 dienos), taigi, pirkimo procedūra gali trukti vidutiniškai apie 7
mėn.
Finansų ministerija yra paskelbusi, kad 2011 m. balandžio mėnesio
pabaigoje teismams buvo apskųsti 42 projektai, kuriems skirta per
560 mln. litų ES paramos, viešieji pirkimai83. Nors viešųjų
pirkimų, per kuriuos buvo pateiktas ieškinys, dalis yra santykinai
maža (2009–2011 m. pirkimų dalis, kai buvo pateikti ieškiniai,
pirkimus finansuojant ES paramos lėšomis, sudarė 3 proc. ES
lėšomis finansuojamų viešųjų pirkimų, o kitų šaltinių lėšomis –
apie 1 proc.), tikėtina, įvertinus bylinėjimosi išlaidas, kad
skundžiami didesnės vertės pirkimai. Todėl yra rizika, kad įstrigs
didelės vertės pirkimai ir tai neigiamai paveiks ES paramos
panaudojimo spartą.
2010 m. statistiniais duomenimis, vidutiniškai viešojo pirkimo
bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme truko apie 138 d.
(t. y. apie 4,6 mėn.)84. 2011 m. birželio mėn. buvo priimti CPK
pakeitimai (sutrumpinti terminai procesiniams dokumentams
rengti bei numatyta galimybė dokumentus įteikti elektroninėmis
priemonėmis), sudarantys prielaidas paspartinti viešųjų pirkimų
bylų nagrinėjimą teismuose. Šie CPK pakeitimai leidžia manyti,
kad nesudėtingų bylų nagrinėjimo terminas galėtų sutrumpėti

83
84

Pasiūlyti Ūkio ministerijai, surinkus statistinius duomenis apie
bylų trukmę teismuose 2012 m., atsižvelgiant į užsienio šalių
praktiką, įvertinti toliau nurodytas VPĮ pakeitimo galimybes:
•

nepriklausomos ikiteisminio viešųjų
nagrinėjimo institucijos įsteigimas;

pirkimų

ginčų

•

pirkimo sutarties atidėjimo termino ir galimybės ginčyti PO
sprendimus sudaryti pirkimo sutartis visais supaprastintų
pirkimų atvejais arba tik mažos vertės pirkimų atvejais
panaikinimas, numatant tiekėjams tik galimybę reikalauti
nuostolių atlyginimo, jeigu įrodoma, kad pirkimo sutartis
turėjo būti sudaryta būtent su juo.

http://www.diena.lt/naujienos/lietuva/lietuvai-gresia-prarasti-simtus-milijonu-litu-es-paramos-348921.
http://www.vpt.lt/admin/uploaded/Bylu_nagrinejimas_teismuose/Viesuju_pirkimu_bylu_nagrinejimas_teismuose_2010.pdf.
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Nr

Rekomendacija ir siūlomos priemonės rekomendacijai
įgyvendinti

Problema ar rizika

Atsakinga
institucija

Įgyvendi
nimo
terminas

maždaug 30 dienų. Tačiau galima daryti išvadą, kad vien
procesinės bylų nagrinėjimo tvarkos pakeitimai neužtikrins viešųjų
pirkimų bylų spartaus nagrinėjimo. Atsižvelgiant į didelį teismų
užimtumą, lieka nemaža tikimybė, kad viešųjų pirkimų bylos nebus
išnagrinėjamos ir per nustatytą 60 dienų terminą. Kadangi bylų
nagrinėjimo statistika pateikiama tik už 2010 m., kol kas dar nėra
rezultatų, kiek 2011 m. CPK pakeitimai lėmė bylų nagrinėjimo
paspartinimą.
Autorių nuomone, ikiteisminė ginčo stadija yra labai svarbus
viešųjų pirkimų procedūrų efektyvumą užtikrinantis institutas, nes
taip sudaromos prielaidos operatyviai ištaisyti pažeidimus,
nesukeliant didelių neigiamų pasekmių nei PO, nei tiekėjams.
Užsienio šalyse, pvz., Lenkijoje, apeliacijas nagrinėja arbitražo
ekspertų grupė, kurią sudaro 3 arbitrai. Arbitrų grupė nagrinėja
rangovų pateiktus skundus per sprendimo priėmimą. Apygardos
teismas nagrinėja skundus dėl arbitrų grupės nuosprendžių.
Estijoje veikia atskiras ir nepriklausomas Viešųjų pirkimų
apeliacijų komitetas (est. Vaidlustuskomisjon), atsakingas už
apeliacijų nagrinėjimą viešųjų pirkimų srityje.
REKOMENDACIJOS, SUIJUSIOS SU VPT METODINIŲ DOKUMENTŲ PAKEITIMU
4.

Reikšmingiausios įtakos ES struktūrinės paramos lėšų
panaudojimo spartai ir efektyvumui turi pirkimo rūšies
(tarptautinis arba supaprastintas) nustatymas ir pirkimo būdo
parinkimas. „To paties tipo“ apibrėžimas yra pateiktas Numatomo
viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodikoje. Pažymėtina, kad
„to paties tipo“ paslaugų pirkimo sutartimis laikytinas labai platus
sutarčių spektras, t. y. sutartys, kurios sudarytos dėl tos pačios
kategorijos paslaugų (VPĮ 2 priedėlis), ir (arba) sutartys, kurių
sudarymu yra arba gali būti suinteresuotas tas pats tiekėjas (12 p.).
Autorių nuomone, ši nuostata aiškintina kaip įpareigojanti PO
visais atvejais sumuoti tos pačios kategorijos sutartis ir sutartis,
kurių sudarymu yra suinteresuoti tie patys tiekėjai. Pastebėtina,
kad VPT atstovai per susitikimą pažymėjo, jog, jų nuomone,
minėta taisyklė reiškia, kad PO „to paties tipo“ sutartimis gali

Pasiūlyti VPT patikslinti Numatomo viešojo pirkimo vertės
skaičiavimo metodiką, numatant:
•

nuostatas, kurios aiškiai ir nedviprasmiškai leistų „to paties
tipo“ sutartimis laikyti tik tokias sutartis, kurios priklauso tai
pačiai paslaugų kategorijai, ir jų sudarymu įprastai rinkoje
yra suinteresuoti tie patys tiekėjai;

•

apibrėžti nuolatinių pirkimų (dėl savo pobūdžio nuolat
vykdomų pirkimų) sąvoką, susiaurinant agreguotinų
pirkimų ratą, jeigu šios sąvokos apibrėžimas nebūtų
numatytas VPĮ;

•

nuostatas, kurios numatytų galimybę taikyti VPĮ 9 str. 14 d.

Vadovaujančioji institucija
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Nr

Rekomendacija ir siūlomos priemonės rekomendacijai
įgyvendinti

Problema ar rizika
laikyti tik tas sutartis, kurių sudarymu yra suinteresuoti tie patys
tiekėjai. Visgi, autorių nuomone, aptariama nuostata aiškintina
kitaip. Taip labai išplečiamas agreguotinų pirkimo sutarčių
spektras. Dėl nepagrįstai plataus „to paties tipo“ paslaugų pirkimo
sutarčių apibrėžimo dalis „nacionalinės reikšmės“ pirkimų, kurie
galėtų būti vykdomi supaprastintais pirkimais, privalo būti
vykdomi tarptautiniais pirkimais.

Įgyvendi
nimo
terminas

Atsakinga
institucija

numatytą išimtį iš bendrosios sutarčių agregavimo taisyklės.

Taip pat Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika
nenumato VPĮ 9 str. 14 d. įtvirtintos išimties iš bendros nuolatinių
(pasikartojančių) pirkimo sutarčių agregavimo taisyklės (nėra
užtikrintas visiškas dokumentų suderinamumas).
5.

6.

85

Vienas iš pateiktų pavyzdžių ir per tikslinės grupės diskusiją išsakytos
pozicijos iliustruoja, kad tiek taikant ekonominio naudingumo, tiek
mažiausios kainos vertinimą, su problemomis susiduriama, kai
siūlomos neįprastai mažos kainos. PO susiduria su problemomis,
siekiant išstumti itin mažą kainą pasiūliusius tiekėjus, kurie, tikėtina,
nesuteiks reikiamos kokybės paslaugų ar darbų85.

Svarstant viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo pasiūlymus, buvo
apsispręsta atsisakyti pareigos „Valstybės žinių“ priede
„Informaciniai pranešimai“ spausdinti skelbimus apie viešuosius
pirkimus, o juos skelbti tik CVP IS. Nuostatų, susijusių su skelbimų
apie viešuosius pirkimus oficialiame leidinyje, įsigaliojimas buvo
atidėtas iki 2012 m. sausio 1 d., ir, nors šios normos įsigaliojo, iki jų
įsigaliojimo VPĮ buvo keistas dar kartą, ir nuo nurodytos datos

Siūlyti VPT:
•

Suderinti VPT rekomendacijas dėl neįprastai mažos kainos
pagrindimo su galiojančia VPĮ redakcija (taikymo
supaprastintiems
pirkimams
aspektu).
Papildyti
rekomendacijas
nuostatomis, suformuotomis
teismų
praktikos, dėl galimybės grįsti neįprastai mažą kainą
alternatyviais tiekėjo tikslais ir aplinkybėmis, į kurias tokiu
atveju turėtų atsižvelgti PO;

•

Alternatyviai galėtų būti svarstoma galimybė tikslinti
neįprastai mažos kainos instituto reguliavimą, numatytą
VPĮ.

Mažinti viešųjų pirkimų proceso sąnaudas ir pasiūlyti Ūkio
ministerijai įvertinti VPĮ pakeitimo galimybę, kad visų pirkimų
atveju būtų atsisakyta popierinių skelbimų spausdinimo
„Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, o techninių
specifikacijų projektus būtų privaloma skelbti tik sudėtingesnių
pirkimų atveju ir (arba) kai pirkimo vertė viršija tam tikrą ribą.

VPT,
Vadovaujančioji institucija

Iki 2012
m. IV
ketv.

Vadovaujančioji institucija

Iki 2013
m. II ketv.

Grupinė diskusija su PO ir interviu su PO.
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nimo
terminas

Atsakinga
institucija

galioja VPĮ 7 str. 3 d., kuri išlaiko PO pareigą skelbti „Valstybės
žinių“ priede skelbimus apie viešuosius pirkimus. Taigi faktiškai ši
nuostata neturėjo jokios įtakos teisiniam viešųjų pirkimų
reglamentavimui ir neužtikrino laukto efekto. Reikalavimas skelbti
informaciją „Valstybės žinių“ priede yra perteklinis, nesukuria
pridėtinės vertės, neužtikrina didesnės konkurencijos, neprisideda
prie viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo, tačiau susijęs su
reikšmingomis PO išlaidomis, dėl to, autorių nuomone,
naikintinas.
Pareiga skelbti visų pirkimų techninių specifikacijų projektus,
autorių nuomone, yra perteklinė. Perkant standartines prekes ar
paslaugas, ypač tokias, kurių vertės nėra didelės, tokio instrumento
naudojimas nėra tikslingas.
REKOMENDACIJOS, SUSIJUSIOS SU TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS FORMAVIMU
7.

Ekonominio naudingumo atrankos kriterijaus taikymo
skatinimas. Lankstesnių ir pažangesnių pirkimo būdų taikymo
skatinimas.
Ekonominis naudingumas vs. mažiausia kaina. Nors PO
dažniausiai nusiperka jų poreikius tenkinančius objektus, visgi
susiduria su nepakankamos įsigytų objektų kokybės problema.
Viena to priežasčių – mažiausios kainos kriterijaus dominavimas.
Sugretinus Lietuvos ir ES šalių praktiką, pastebimi reikšmingi
skirtumai. Apie 97 proc. pirkimų Lietuvoje vykdomi pagal
mažiausią kainą, o ES vidutiniškai tokių pirkimų dalis sudaro apie
trečdalį. Nors šio kriterijaus taikymas užtrunka trumpiau ir jis
reikalauja mažiau PO darbuotojų išteklių, pasiūlymų vertinimas tik
pagal mažiausios kainos kriterijų dažnai nėra priimtinas ir
tinkamas, ypač kai reikalinga įvertinti kokybinius prekių, paslaugų
ir darbų parametrus. Dominuojant mažiausios kainos kriterijui
kyla rizika, kad nebus užtikrintas pirkėjo poreikio tenkinančių
objektų įsigijimas, o tai neigiamai veikia bendrąjį pirkimų

VPT formuoti ekonominio naudingumo, kitų pirkimo būdų
taikymo praktiką, parengiant metodinius dokumentus, taikymo
pavyzdžius. Sudarius prielaidas praktikai formuotis, į praktikos
formavimą svarstyti įtraukti įgyvendinančiąsias institucijas.
Visais atvejais taikyti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
vertinimo kriterijų, išskyrus tuos atvejus, kai perkamos labai
aiškiai apibrėžtos, standartizuotos prekės, paslaugos ar darbai.
Numatant, kad PO poreikiai gali būti tenkinami alternatyviais
būdais, leisti tiekėjams teikti alternatyvius pasiūlymus, be kita
ko, taip skatinant inovacijas. Numatant, kad pirkime dalyvaus
didelis tiekėjų skaičius arba siekiant pasiūlymus gauti tik iš
labiausiai kvalifikuotų tiekėjų, taikyti procedūras su kvalifikacine
atranka, įskaitant riboto konkurso procedūrą. Vykdant sudėtingų
objektų pirkimus, taikyti tam skirtas lanksčias pirkimų
procedūras – skelbiamų derybų, konkurencinio dialogo bei
projekto konkurso procedūras. Organizuojant tarptautinius
atvirus konkursus ir supaprastintus pirkimus, kai netaikoma
kvalifikacinė atranka, aktyviai naudotis galimybe tiekėjų prašyti

VPT,
Vadovaujančioji institucija
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Nr

efektyvumą bei ES paramos panaudojimo rezultatus. Tarp
dažniausiai minimų priežasčių, kodėl vengiama taikyti ekonominio
naudingumo kriterijų, yra subjektyvumas nustatant rodiklius ir
ginčų rizika. Europos Komisijos parengtoje viešųjų pirkimų
modernizavimo ataskaitoje „Report on modernisation of public
procurement“ (2011)86 siūloma, kad mažiausios kainos kriterijus
toliau neturėtų būti esminis veiksnys, nustatant laimėtoją. Jis turi
būti pakeistas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijumi,
įvertinant ekonomiškumą, socialinę ir ekonominę naudą, įsigyjamo
objekto sąnaudas visą gyvavimo ciklą.
Pirkimo būdai. Vertinant pirkimų būdų taikymo poveikį ES
struktūrinės paramos panaudojimui daromos išvados, kad
Lietuvoje dažniausiai taikoma paprasčiausia ir teoriškai
trumpiausia atviro konkurso procedūra / supaprastinto atviro
konkurso procedūra, o lankstesnės procedūros taikomos retai. ES
paramos kontekste įgyvendinama daug sudėtingų infrastruktūrinių
projektų, kurie teoriškai turėtų skatinti lankstesnių ir todėl
sudėtingiems pirkimams tinkamesnių būdų taikymą, tačiau taip
nėra. Tikėtina, kad tokią situaciją lemia informacijos, kaip vykdyti
lankstesnes procedūras, stoka, ir baimė suklysti, finansinių
korekcijų rizika.

86

Rekomendacija ir siūlomos priemonės rekomendacijai
įgyvendinti

Problema ar rizika

Įgyvendi
nimo
terminas

Atsakinga
institucija

tik deklaracijų apie atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, nes tai
turėtų leisti paspartinti procedūras ir gerokai sutaupyti
administravimo išlaidas – kvalifikaciją įrodantys dokumentai
būtų teikiami ir tikrinami tik to tiekėjo, kurio pasiūlymą
ketinama pripažinti laimėjusiu. Siūlomos priemonės, kurios
padėtų formuoti praktiką:
•

suteikti metodines priemones, mokymus PO, kurie sudarytų
prielaidas praktikai formuotis:
-

kokybiškiau atlikti parengiamuosius pirkimų veiksmus,
atlikti išankstines rinkos analizes ir pan. Šiuo klausimu
galėtų būti tikslinga VPT ir (arba) įgyvendinančiosioms
institucijoms parengti rekomendacijas PO;

-

VPT rekomendacijose nagrinėjamų klausimų (dalykų)
spektras, palyginti su kitų ES valstybių analogiškų
institucijų aprėpiamais klausimais, yra ganėtinai platus.
Visgi VPT galėtų ieškoti vartotojui labiau suprantamų
priemonių
informacijai
pateikti
–
tobulinti
rekomendacijų formą. Taikyti šiuo metu nenaudojamą
priemonę – gerosios praktikos sklaidą. Galėtų būti
sukurta skiltis, kurioje būtų teikiami „gerųjų“ pirkimų
pavyzdžiai (gerai suformuluoti vertinimo kriterijai, gerai
parinktas sudėtingesnių procedūrų (derybų, dialogo)
algoritmas ir pan.). Šiuo tikslu prireikus atskleisti pagal
VPĮ neskelbtinus dokumentus, su pirkimais susijusi
informacija galėtų būti nuasmeninta, o dokumentai
teikiami kaip pavyzdžiai, su galimu pavyzdžių grupavimu
pagal kategorijas (pvz., pagal pirkimo būdus, taikytą
atrankos kriterijų, pagal pirkimo objektų sritis, kt.);

-

kadangi taikydamos mažiausios kainos kriterijų
pasiūlymams vertinti PO nesusiduria su esminėmis

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201110/20111025ATT30281/20111025ATT30281EN.pdf.
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problemomis, autoriai mano, kad reikėtų koncentruotis į
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijaus
taikymo rekomendacijų tobulinimą ir geresnį pritaikymą
PO poreikiams. PO turėtų būti metodinėmis
rekomendacijomis ir (arba) tiksliniais mokymais
sukurtas didesnis aiškumas ir suteikiama pagalba
nustatant tinkamus vertinimo kriterijus (subkriterijus),
ekspertinio vertinimo skales, kriterijų vertę (svorį) bei
tarpusavio sąveiką;
•

sudarius prielaidas praktikai formuotis (parengus gerosios
praktikos pavyzdžių, metodinių dokumentų, kt.) priimti
sprendimą dėl įgyvendinančiųjų institucijų įsitraukimo
formuojant praktiką. Viešųjų pirkimų praktikos formavimo
funkciją atlieka VPT, tačiau įgyvendinančiosios institucijos
taip pat iš dalies prisideda formuodamos viešųjų pirkimų
praktiką, vertindamos pateiktus viešųjų pirkimų planus,
vykdydamos išankstinį viešųjų pirkimų dokumentų
vertinimą, vertindamos pirkimus. Nors įgyvendinančiosioms
institucijoms nėra priskirta funkcija formuoti viešųjų
pirkimų praktiką, teikdamos rekomendacinio pobūdžio
pasiūlymus (PO neprivalo į juos atsižvelgti, nes už pirkimo
vykdymą atsako PO) jos visgi šią praktiką formuoja.
Įgyvendinančiosios institucijos, tikrindamos viešųjų pirkimų
planą ir vykdydamos išankstinę patikrą, galėtų pateikti
pastabų dėl galimų alternatyvių pirkimo būdų, vertinimo
kriterijaus taikymo, galimybės nevertinti visų dalyvių
kvalifikacijos ir prašyti tik deklaracijų, kad tiekėjas atitinka
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, ir pan.;

•

nors pati PO atsako už pirkimo vykdymą, siektina išnaudoti
įgyvendinančiųjų institucijų galimybes formuoti praktiką ir
nustatyti tikslus bei siektinus rezultatus ES paramą
administruojančioms institucijoms jų atsakomybių srityje
dėl proporcijų, kokia pirkimų dalis siektina, kad būtų
vykdoma taikant ekonominio naudingumo kriterijų; taip pat
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kuri pirkimų dalis siektina, kad būtų įgyvendinta naudojant
inovatyvius pirkimų būdus. Taip skatinti plačiau taikyti
ekonominio naudingumo atrankos kriterijų ir pažangesnius
viešųjų pirkimų būdus.
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KONTROLĖS SISTEMA IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KONTROLĖS PROCEDŪROS
8.

Atsižvelgiant į nurodytą institucijų, dalyvaujančių viešųjų pirkimų
procedūrose ir ES paramos administravimo procedūrose,
kompetencijas ir funkcijas manytina, kad teoriškai jos yra
suderintos, nes jų atliekami veiksmai nukreipti į kokybiškai
skirtingus objektus. Vis dėlto pažymėtina, kad tai nereiškia, jog
minėtų institucijų atliekami veiksmai nepersidengia, o jų
vykdomos funkcijos įgyvendinamos efektyviai.
Nevienoda viešųjų pirkimų tikrinimo detalumo praktika
įgyvendinančiosiose institucijose: skiriasi tikrinimo etapai,
tikrinimo detalumas (klausimai), prašomų iš projektų vykdytojų
pateikti dokumentų sąrašas. Institucijų projektų pobūdis yra
ganėtinai skirtingas, todėl natūralu, kad unifikuota praktika visos
sistemos mastu būtų sunkiai realizuotina, tačiau viena iš skirtingos
praktikos prielaidų yra mažas bendradarbiavimo lygis tarp
institucijų, kuriant ir tobulinant patikrų procedūras (per interviu
įvardyta, kad tokio bendradarbiavimo praktiškai nebuvo). Patikrų
detalumų skirtumai rodo, kad sistemos mastu nėra suderinti
„kritiniai kontrolės taškai“, kurie leistų optimizuoti kontrolės
efektyvumą, tikrinant tik rizikingiausius momentus. Projektų
vykdytojų įgyvendinančiose institucijose, kurie tikrina viešuosius
pirkimus, apklausa taip pat parodė, kad procedūros yra aiškios ir
suprantamos, pritaikomos praktiškai, tačiau silpniau vertinamas
procedūrų efektyvumas (sugaištamo laiko ir gauto rezultato
santykis).
Skirtinga viešųjų pirkimų detalumo tikrinimo praktika sudaro
prielaidų ir nevienodai viešųjų pirkimų teisės aktų traktavimo
praktikai. Tikslinės grupės diskusijos bei interviu rezultatai rodo,

Siūloma vadovaujančiajai institucijai inicijuoti viešųjų pirkimų
kontrolės
patikrų
suvienodinimą
įgyvendinančiosiose
institucijose ir viešųjų pirkimų kontrolės procedūrų verifikavimo
procesą:
•

siūloma ES paramos administravimo sistemos lygmeniu
suderinti pirkimo apimties tikrinimą priimant bendrą
sutarimą dėl bendrų „kritinių kontrolės“ taškų ir tikrinimo
detalumo. „Kontrolės taškų“ nustatymas turėtų būti
vykdomas įvertinant VPĮ pažeidimo įtaką išlaidų
apmokėjimui ar priimant sprendimus dėl finansavimo
nutraukimo ar lėšų grąžinimo bei įvertinant pažeidimo
tikimybę (detaliau tikrinti tuos taškus, kuriuose nustatoma
daugiausia pažeidimų, kurie turi įtakos ES finansuojamo
projekto išlaidų tinkamumui). Bendri tikrinimo elementai
įgalintų lengviau valdyti sistemą, nes, atsiradus poreikiui, jie
galėtų būti bendrai pakeičiami visos sistemos mastu.
Atsižvelgiant į institucijų projektų specifiką ir galimus
skirtingus rizikos profilius, institucijos galėtų bendrus
„kritinius kontrolės taškus“ papildyti specifiniais klausimais;

•

įgyvendinančiųjų institucijų patikros procedūrų ir patikros
lapų akreditavimas / verifikavimas, kuris patvirtintų, kad
procedūros yra pakankamos nustatyti galimus VPĮ
pažeidimus (ES paramos tinkamumo finansuoti ir finansinių
korekcijų taikymo kontekste). Šis suderinimas /
verifikavimas gali būti vykdomas VPT, kaip pagrindinės
institucijos, kontroliuojančios VPĮ nuostatų laikymąsi;

Vadovaujančioji
institucija

Iki 2012 m.
IV ketv.
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9.

Rekomendacija ir siūlomos priemonės rekomendacijai
įgyvendinti

Problema ar rizika
kad pastebima skirtinga traktavimo praktika tarp viešuosius
pirkimus kontroliuojančių institucijų, skiriasi pateikiamos išvados.
Už galutinį rezultatą atsako PO, todėl projektų vykdytojai susiduria
su nežinomybe, kai skiriasi traktavimo praktika tarp
kontroliuojančiųjų institucijų.

•

Šiuolaikinė teorija vis daugiau dėmesio skiria kontrolių
efektyvumui didinti. Ribotas rizikos vertinimu grįstų viešųjų
pirkimų kontrolės procedūrų taikymas įgyvendinančiosiose
institucijose sudaro prielaidas viešųjų pirkimų kontrolės
efektyvumo didinimo galimybėms. Daugelis įgyvendinančiųjų
institucijų taiko rizika grįstą vertinimą (pagrindiniai rizikos
šaltiniai yra PO patirtis ir gebėjimai, pirkimo suma, sudėtingumas,
kt.) atrinkdamos išankstinės ir paskesnės viešųjų pirkimų
kontrolės priemones. Visgi PAFT numato, kad atrankinis viešųjų
pirkimų tikrinimas gali būti taikomas tik mažos vertės pirkimams.
Tai reiškia, kad viešieji pirkimai, kurių vertė viršija mažos vertės
ribą, turi būti tikrinami 100 proc. Nėra iki galo išnaudojamos
galimybės visos sistemos mastu taikyti rizika grįstą požiūrį ir
mažinti kontrolės išlaidas, išsamiai tikrinant tik rizikingiausias
sritis – likusioms sritims taikant reprezentatyvią atranką. Projektų
vykdytojų įgyvendinančiosiose institucijose, kurie tikrina
viešuosius pirkimus, apklausa taip pat parodė, kad procedūros yra
aiškios ir suprantamos, pritaikomos praktiškai, tačiau silpniau
vertinamas procedūrų efektyvumas (sugaištamo laiko ir gauto
rezultato santykis).

Kontrolės sistema turėtų būti pagrįsta rizikos valdymu, išsamiai
tikrinamos rizikingiausios sritys – likusioms sritims taikoma
reprezentatyvi atranka. Šis požiūris reiškia, kad tinkamas
kontrolės lygis suteikia pakankamą, o ne absoliutų
patikimumą, ir jis nereiškia, kad nėra klaidų. Kontrolės
priemonės ir ištekliai turi būti naudojami, įvertinant jų išlaidas.
Siekiant didinti kontrolės efektyvumą, siūlome vadovaujančiajai
institucijai imtis iniciatyvos šiose srityse:

Ši problema iš dalies susijusi su nevienodu viešųjų pirkimų
tikrinimo detalumo traktavimu kontroliuojančiosiose institucijose.
Nevienodas patikrų detalumas atsiranda dėl to, kad kontrolės ir
audito institucijos (įgyvendinančiosios institucijos, VPT, LR
valstybės kontrolė) sudaro skirtingus viešųjų pirkimų kontrolės
lygius ir turi skirtingas atsakomybes bei funkcijas ir tikrina
skirtingai. Skiriantis tikrinimo detalumo traktavimui, natūralu,
kad kontrolės institucijos, tikrinančios viešuosius pirkimus
detaliau, gali nustatyti neatitikimų / pažeidimų, kurių kontrolės

Įgyvendi
nimo
terminas

Atsakinga
institucija

VPT atitinkamai derinti savo kontrolės ir tikrinimo
veiksmus, atsižvelgiant į įgyvendinančiųjų institucijų
atliekamų tikrinimų rezultatus – atsižvelgiant į atliktų
patikrinimo rezultatus, taikant vienodą traktavimą,
planuojant ir renkantis tikrinimo objektus.

•

visoms kontroliuojančiosioms institucijoms (ES paramą
administruojančios institucijos, VPT) priimti sprendimą dėl
rizikos valdymu grįsto viešųjų pirkimų kontrolės sistemos
taikymo principų ir tokios sistemos priimtinumo visų
kontroliuojančiųjų
institucijų
atžvilgiu
(absoliutus
patikimumas nėra garantuojamas, patikra nereiškia, kad
nėra klaidų, tačiau mažinamos kontrolės išlaidos);

•

sutarus dėl rizika grįsto kontrolės sistemos modelio, taikyti jį
visą, tikrinant ES lėšomis finansuojamų projektų pirkimus, o
ne tik mažos vertės pirkimus. Išsamiai tikrinamos
rizikingiausios sritys – likusioms sritims taikoma
reprezentatyvi
atranka.
Kadangi
įgyvendinančiosios
institucijos turi pasirengusios rizikos vertinimo ir atrankines
viešųjų pirkimų tikrinimo metodikas, taip pat atskirose
įgyvendinančiosiose institucijose skiriasi rizikų profiliai,
nėra siūloma jas naikinti ir kurti bendros unifikuotos
metodikos. Siūloma, kad visos sistemos mastu turėtų būti
nustatyti baziniai rizikos valdymu grįstos kontrolės
principai,
kurių
turėtų
laikytis
įgyvendinančiosios
institucijos, o vadovaujančioji institucija kontroliuotų, kaip

Vadovaujančioji
institucija

Iki 2012 m.
IV ketv.
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Nr

Rekomendacija ir siūlomos priemonės rekomendacijai
įgyvendinti

Problema ar rizika
lygis, taikant mažesnį patikros detalumą, nenustatė.

10.

Įgyvendi
nimo
terminas

Atsakinga
institucija

šių bazinių rizikos valdymo principų yra laikomasi;
sudaryti darbo grupę (galimai įtraukiant atstovus iš VPT),
kuri peržiūrėtų viešųjų pirkimų kontrolės procedūras
įgyvendinančiosiose
institucijose,
rizikos
vertinimo
priemonių taikymą ir dirbtų viešųjų pirkimų kontrolės
priemonių standartizavimo ir tobulinimo srityje.

Vienas iš audito institucijos tikslų, atliekant detalesnį patikrinimą,
būtų nustatyti, ar ši sistema pasiteisina, kaip efektyviai nustatomi
ir ištaisomi pažeidimai.

•

Įgyvendinančiųjų institucijų pareiga kreiptis išvados į VPT nėra iki
galo aiški. Vadovaujantis vienais teisės aktais, įgyvendinančioji
institucija, įtarusi viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimą, privalo
informuoti apie jį VPT, taigi tvirtinama įgyvendinančiosios
institucijos pareiga informuoti apie jį VPT. Kituose teisės aktuose
numatyta, kad įgyvendinančioji institucija, įtarusi pažeidimą, gali
kreiptis į VPT, – taigi įtvirtinama įgyvendinančiosios institucijos
teisė savo nuožiūra nuspręsti dėl kreipimosi į VPT. Metodinių
pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijose apskritai nėra
nustatyta ES paramą administruojančios institucijos, įtariančios
viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimą, pareiga kreiptis į VPT. Toks
teisinis reguliavimas nesukuria pakankamai aiškumo, nulemia
skirtingos įgyvendinančiųjų institucijų praktikos formavimąsi.
Atkreiptinas dėmesys, jog kreipimasis išvados į VPT visuomet
reiškia, kad projekto įgyvendinimas užsitęs, nes VPT turi teisę
nagrinėti tokius pažeidimus 20 darbo dienų (atskirais atvejais – ir
60 darbo dienų) nuo visų reikalingų dokumentų ir informacijos
gavimo dienos. Per tikslinės grupės diskusiją buvo pažymėta, kad
kreipimųsi į VPT srautas yra didelis, o VPT, turėdama ribotus
išteklius, nepajėgi pateikti operatyvių atsakymų. Apklausos
rezultatai rodo, kad PO taip pat VPT pateikiamų atsakymų ir
išvadų pateikimo operatyvumą vertinimo silpniausiai. Kita vertus,
per tikslinės grupės diskusiją ir susitikimus buvo minima, kad
įgyvendinančiosios institucijos teikia kreipimusis dėl klausimų,
kurių analogiški atvejai jau buvo išnagrinėti ir pateiktos išvados,
todėl tai taip pat pailgina procedūrų terminus.

Siūloma vadovaujančiajai institucijai patikslinti ES paramos
administravimą reglamentuojančius teisės aktus suvienodinant
ir papildant juos šiais aspektais:
-

ar įgyvendinančioji institucija turi informuoti VPT apie
kiekvieną įtariamą pažeidimą;

-

kada įgyvendinančioj institucija gali (turi teisę), o kada
privalo kreiptis į VPT dėl išvados pateikimo;

-

ar (kada) įgyvendinančioji institucija turi teisę
konstatuoti viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimą, o
kada (ar) privaloma VPT išvada.

Vadovaujančioji
institucija

Iki 201ę m.
II ketv.

Siekiant sumažinti kreipimųsi į VPT kiekį, kai yra pateikti
analogiškų
atvejų
(metodiniai)
išaiškinimai,
siūloma
vadovaujančiajai institucijai pasiūlyti VPT įvesti pateiktų išvadų
rūšiavimo galimybę, tai įgalintų susirasti panašių ar analogiškų
atvejus ir jais remtis.
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Problema ar rizika

11.

Viešuosius pirkimus įgyvendinančiosiose institucijose tikrina
projektų vadovai, kurių dauguma (57 proc.) yra įgiję ekonomikos,
vadybos ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą. Taip pat
tik labai nedidelė dalis – kiek daugiau nei dešimtadalis –
darbuotojų yra įgiję teisinį išsilavinimą, nors viešųjų pirkimų
tikrinimas reikalauja teisės aktų ne tik bendrųjų teisės principų
išmanymo, bet ir specifinių teisės srities kompetencijų. Viešųjų
pirkimų kontrolę atlieka projektų vadovai, kurie taip pat vykdo ir
kitas funkcijas, tokias kaip mokėjimų prašymų vertinimas, patikros
vietoje ir vykdo daugelį kitų funkcijų, todėl jų specializacijos sritis
yra labai plati. Įvertinus, kad viešųjų pirkimų įstatymas yra
sudėtingas, dažnai keičiasi, taip pat yra didelė VPT išaiškinimų ir
rekomendacijų gausa, pastebima nevienodo viešųjų pirkimų teisės
aktų taikymo aiškinimo praktika, projektų vadovų kompetencija
gali būti nepakankama.

Rekomendacija ir siūlomos priemonės rekomendacijai
įgyvendinti

Problemai spręsti siūlomos priemonės šiomis kryptimis:
•

darbuotojams
suteikti
aiškias
darbo
priemones,
nustatančias, kaip turėtų būti vykdomos pirkimų priežiūros
procedūros, viešųjų pirkimų „kritinių patikros taškų“
nustatymas ir patikrų procedūrų akreditavimas (plačiau žr. 8
rekomendaciją);

•

specializacijos viešųjų pirkimų srityje įgyvendinančiosiose
institucijoje didinimas. Siūloma, kad tam tikrus viešųjų
pirkimų „kontrolės taškus“ tikrintų specializuoti viešųjų
pirkimų specialistai, o projektų vadovai tikrintų tik su
finansavimo objektu susijusius apsektus (ar perkamas
objektas atitinka numatytąjį finansavimo sutartyje).

Įgyvendi
nimo
terminas

Atsakinga
institucija

Vadovaujančioji
institucija,
įgyvendinančiosios
institucijos

PO GEBĖJIMAI
12.

Viena reikšmingiausių problemų panaudojant ES lėšas įvardijama
projektų vykdytojų gebėjimų viešųjų pirkimų srityje trūkumas
(arba nesąžiningumas). Ypač pastebima mažesniųjų PO, neturinčių
patirties, gebėjimų trūkumo problema, didelė šių PO dalis neturi
viešųjų pirkimų specialistų. Didelę mažesniųjų PO viešųjų pirkimų
dalį vykdo darbuotojai, kurių pagrindinė funkcija nėra viešieji
pirkimai.

Siūlomos tobulinimo kryptys apimtų priemonių visumą:
•

pirmoji kryptis yra procedūrų supaprastinimas, daugiau
išnaudojant supaprastintų pirkimų procedūras (didinant
mažos vertės pirkimo ribą, didinant ribą, nuo kada VPĮ
netaikomas, siaurinant „to paties tipo“ sutarčių agregavimą)
(plačiau žr. 1 bei 3 rekomendacijas);

Esant nepakankamiems gebėjimams, kyla viešųjų pirkimų
įstatymo nuostatų pažeidimo rizika bei netinkamų finansuoti
išlaidų rizika.

•

antroji kryptis – stiprinti išankstinio viešųjų pirkimų
vertinimo priežiūros etapą. Daugiau pirkimų tikrinti per
išankstinę patikrą (atsižvelgiant į PO patirties ir rizikingumo
laipsnį kaip svarbų rizikos veiksnį). Vykdyti daugiau
prevencinių išankstinių patikrinimų. Be to, viešųjų pirkimų
prevencijos stiprinimas yra vienas prioritetinių viešųjų

Iki 2012 m.
IV ketv.
VPT

Įgyvendinančiosios
institucijos

156

Viešųjų pirkimų poveikio Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumui vertinimas

Nr

Rekomendacija ir siūlomos priemonės rekomendacijai
įgyvendinti

Problema ar rizika

Įgyvendi
nimo
terminas

Atsakinga
institucija

pirkimų sistemos tikslų;
•

trečioji kryptis – pirkimų centralizavimo masto didinimas,
taip sprendžiant PO gebėjimų klausimą:
-

nepakankamai išnaudojamos CPO galimybės, kurios iš
dalies padėtų spręsti gebėjimų trūkumo problemas bei
paspartintų viešųjų pirkimų kontrolės procedūras
įgyvendinančiosiose institucijose, taip pat padėtų
sumažinti pažeidimų riziką. Siūloma išplėsti CPO
katalogą (pvz., įtraukiant projektų viešinimo, projektų
administravimo,
elektros
tiekimo,
kelionių
organizavimo, renginių organizavimo, spausdintuvų
kasečių pildymo ir kt. paslaugas). Projektų vykdytojams
komunikuoti apie galimybes pirkti per CPO (mažesnieji
PO apie šias galimybes yra mažiau informuoti).
Paskatinti
PO
pasinaudoti
CPO
galimybėmis,
vadovaujantis LVPA pavyzdžiu (buvo paskatinta pirkti
statybos techninės priežiūros paslaugas, ir pirkimų
apimtis per CPO išaugo);

-

taip pat gebėjimų trūkumo problema galėtų būti
sprendžiama centralizuojant mažesniųjų PO vykdomus
pirkimus. Centralizavimas galėtų būti vykdomas
žinybiniu principu, pirkimų vykdymą pavedant už tam
tikrą sritį atsakingoms institucijoms.

Vadovaujančioji
institucija
inicijuoja
kreipdamasi
į CPO.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SISTEMOS KRYPTIES REKOMENDACIJOS
13.

Lietuvoje stebimos viešųjų pirkimų kontrolės griežtėjimo
tendencijos. Stebint tendencijas ES, rengiantis naujos viešųjų
pirkimų Direktyvos patvirtinimui, buvo atliktos viešųjų pirkimų
modernizavimo studijos. Studijose pateikiamos viešųjų pirkimų
tobulinimo kryptys: efektyvumo didinimas, didesnė orientacija į
galutinį rezultatą (o ne į mažiausią kainą), lankstumo didinimas.

Kreipti viešųjų pirkimų sistemą
užtikrinimą ir galutinį rezultatą:
•

į

pirkimų

efektyvumo

didinant PO motyvaciją įsigyti tinkamą galutinį rezultatą:
-

Vadovaujančioji
institucija
inicijuoja

Iki 2013 m.
IV ketv.

viešųjų pirkimų kontrolės sistemoje numatyti priemones
įsigytos prekės / paslaugos / darbų tinkamumui ir
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Rekomendacija ir siūlomos priemonės rekomendacijai
įgyvendinti

Problema ar rizika

racionaliam lėšų panaudojimui užtikrinti (peržiūrėti
kontrolės
institucijų
tikslų
ir
jų
tarpusavio
suderinamumo sistemą);

Taigi, viešųjų pirkimų sistemos kryptys Lietuvoje ir ES skiriasi.
Lietuvoje gana nepalankiai vertinamas korupcijos lygis, kuris lemia
griežtesnių kontrolės procedūrų poreikį. Visgi yra rizika, kad dėl
griežtų kontrolės procedūrų (bei taikomų griežtų sankcijų) PO
orientuojasi į viešojo pirkimo procedūrų užtikrinimą (nusipirkti
teisėtai), o ne į galutinį rezultatą (nusipirkti geriausiai poreikius
atitinkantį objektą, racionaliai naudojant lėšas).
Pažymėtina, kad galutinis viešojo pirkimo rezultatas yra tinkamos
kokybės ir tinkamu laiku nusipirkta paslauga / prekės / darbai,
racionaliai panaudojant lėšas. Viešųjų pirkimų teisėtumas yra
būtina ir svarbi sąlyga, tačiau neįvykdžius pirmosios sąlygos
(tinkamas rezultatas), galutinis tikslas nebus įgyvendintas.
Per tyrimą pastebėta tendencija, kad inovatyvesnių ir lankstesnių
pirkimo būdų ar atrankos kriterijų išnaudojimas neišvengiamai
didina riziką nukrypimams nuo procedūrų ir pažeidimų fiksuoti,
nors ir didina tikimybę, kad bus nusipirkta tinkama paslauga /
prekė / darbai. Lyginant institucijų baimę suklysti su motyvacija
pasiekti gerą galutinį rezultatą, matoma tendencija, kad dominuoja
pirmasis veiksnys. T. y. institucijos linkusios rinktis „saugesnius“,
paprastesnius metodus, nors jų pasirinkimas mažina prielaidas ir
tikimybę pasiekti tinkamą galutinį rezultatą.

Įgyvendi
nimo
terminas

Atsakinga
institucija

•

-

numatyti priemones, kuriomis kontrolės institucijos
galėtų skatinti institucijas siekti tinkamo galutinio
viešųjų pirkimų rezultato (ES paramos administravimo
sistemoje – vadovaujančioji institucija, tarpinės
institucijos, įgyvendinančiosios institucijos);

-

numatyti
stebėsenos
(monitoringo)
priemones,
vertinimus, per kuriuos būtų tiriama, kiek efektyviai yra
naudojamos biudžeto lėšos, vykdant viešuosius
pirkimus;

-

didinti gerųjų pavyzdžių sklaidą.

mažinti PO baimę pažeisti viešųjų pirkimų reikalavimus:
-

vertinant
pažeidimus
ir neatitikimus, įvertinti
ekonominio naudingumo aspektą – atsižvelgiant į
praktinę pažeidimo / neatitikimo svarbą ir žalą, žala
galimai patiriama dėl pirkimo nutraukimo ar tiekėjo
atmetimo;

-

viešųjų pirkimų procedūrų supaprastinimo, metodinio
vadovavimo
ir
praktikų
unifikavimo
kryptys
(rekomendacijos pateikiamos šioje lentelėje pirmiau).
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Priedas Nr.1. Analizuojamų teisės aktų sąrašas
I.

ES struktūrinės paramos administravimas

1.
ES teisės aktai:
1.1
2007 m. lapkričio 29 d. Europos Komisijos rekomendacijos Nr. 07/0037/03-LT dėl
finansinių pataisų, taikytinų iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamoms
išlaidoms kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo.
2.
Pagrindiniai Vyriausybės ir Stebėsenos komiteto priimti teisės aktai
2.1
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. 1139 Dėl
atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų
Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas;
2.2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimas Nr. 1179 Dėl vykdomų
pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją
ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties
taisyklių patvirtinimo;
2.3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 1443 Dėl
projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo;
2.4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 780 Dėl Techninės
paramos administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo;
2.5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. 1225 Dėl
Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo.

II.

Viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai

1.
ES teisės aktai:
1.1. 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, su pakeitimais ir papildymais;
1.2. 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo, su pakeitimais ir
papildymais;
1.3. 2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1177/2009, iš dalies keičiantis
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB nuostatas
dėl ribų, taikomų viešojo pirkimo sutarčių tvarkai;
1.4. 2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1251/2011, iš dalies keičiantis
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB nuostatas
dėl ribų, taikomų viešojo pirkimo sutarčių tvarkai;
1.5. 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, su pakeitimais ir papildymais;
1.6. 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su
peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis,
derinimo, su pakeitimais ir papildymais;
2.
2.1.

Nacionaliniai įstatymai:
LR Viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13, Nr. I-1491 su pakeitimais ir papildymais;
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3.

Poįstatyminiai teisės aktai:

3.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl projekto konkurso organizavimo
taisyklių patvirtinimo", 2003-02-25, Nr. 97;
3.2. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas “Dėl viešųjų pirkimų gairių
perkančiosios organizacijos vadovui patvirtinimo“, 2011-12-30, Nr. 1S-204;
3.3. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas “Dėl perkančiųjų organizacijų veiklos,
susijusios su viešųjų pirkimų procedūrų vykdymu, tikrinimų taisyklių patvirtinimo”, 2011-12-16,
Nr. 1S-190;
3.4. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas “Dėl viešųjų pirkimų vertinimo atlikimo
ir jų rezultatų įforminimo taisyklių patvirtinimo”, 2011-12-16, Nr. 1S-189;
3.5. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas “Dėl perkančiųjų organizacijų viešųjų
pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų patvirtinimo”, 2011-11-30, Nr. 1S-174;
3.6. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos, ginančios
viešąjį interesą, kreipimosi į teismą dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo
negaliojančia ir (ar) alternatyvių sankcijų taikymo taisyklių patvirtinimo“, 2011-08-01, Nr. 1S104;
3.7. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas „Dėl Kultūros ir meno prekių ir paslaugų
viešųjų pirkimų vykdymo rekomendacijų patvirtinimo“, 2010-12-17, Nr. 1S-173;
3.8. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas Dėl konkurencinio dialogo taikymo
rekomendacijų patvirtinimo, 2010-09-30, Nr. 1S-140;
3.9. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų
skatinimo dalyvauti viešuosiuose pirkimuose rekomendacijų patvirtinimo, 2010-09-30, Nr. 1S139;
3.10. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų vertinimų atlikimo
ir jų rezultatų įforminimo ir Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų veiklos tikrinimų taisyklių
patvirtinimo“, 2010-08-23, Nr. 1S-122;
3.11. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų atrinkimo
įvertinimui ir perkančiųjų organizacijų atrinkimo tikrinimui procedūros aprašo patvirtinimo“,
2010-08-20, Nr. 1S-121;
3.12. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas „Dėl Socialinės apsaugos reikalavimų
taikymo viešuosiuose pirkimuose rekomendacijų patvirtinimo“, 2010-06-30, Nr. 1S-95;
3.13. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas “Dėl atvejų, kada vietoj kvalifikaciją
patvirtinančių dokumentų perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjų pateikti jos nustatytos
formos pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties
deklaraciją, nustatymo”, 2010-04-15, Nr. 1S-54;
3.14. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas „Dėl elektroninio aukciono taikymo
Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis rekomendacijų patvirtinimo“,
2010-03-31, Nr. 1S-46;
3.15. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių,
paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijų patvirtinimo“, 2009-1110, Nr. 1S-122;
3.16. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas „Dėl viešojo pirkimo komisijos nario
atmintinės patvirtinimo“, 2010-02-08, Nr. 1S-22, su pakeitimais;
3.17. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių,
paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“, 2009-09-30, Nr. 1S-96;
3.18. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas „Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų
pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“, 2009-08-31, Nr. 1S-90, su pakeitimais;
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3.19. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas „Dėl informacijos apie planuojamus
vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje
tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2009-05-15, Nr. 1S-49, pakeitimais;
3.20. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas Nr. 1S-50 „Įsakymas dėl viešųjų pirkimų
vykdymo naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis vadovo
patvirtinimo“, 2009-05-20, Nr. 1S-50;
3.21. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių
sąlygų keitimo rekomendacijų patvirtinimo“, 2009-05-05, Nr. 1S-43, su pakeitimais,
3.22. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas „Dėl perkančiųjų organizacijų prašymų
pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“, 2008-09-26, Nr. 1S-93;
3.23. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 4
straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punktuose nurodytų perkančiųjų organizacijų supaprastintų viešųjų
pirkimų pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“, 2008-09-12, Nr. 1S-91, su vėlesniais pakeitimais;
3.24. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas „Dėl prekių ir paslaugų viešojo pirkimo–
pardavimo sutarčių standartinių sąlygų taikymo rekomendacijų ir prekių ir paslaugų viešojo
pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų patvirtinimo“, 2007-12-29, Nr. 1S-76, su
pakeitimais;
3.25. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo
ir jos veiklos organizavimo rekomendacijų patvirtinimo“, 2006-11-29, Nr. 1S-73, su pakeitimais;
3.26. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas „Dėl viešųjų pirkimų pasiūlymų
vertinimo rekomendacijų patvirtinimo“, 2006-10-12, Nr. 1S-53, su pakeitimais;
3.27. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas „Dėl perkančiųjų organizacijų prašymų
pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“, 2006-02-03, Nr. 1S-11;
3.28. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas „Dėl prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų
sutarčių bendrųjų ir specialiųjų sąlygų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, 2004-12-31, 1S83, su pakeitimais;
3.29. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas „Dėl keleivių pervežimo oro transportu
paslaugų (aviabilietų) viešojo pirkimo dokumentų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, 200412-31, Nr. 1S-82, su pakeitimais;
3.30. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas „Dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo
metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, 2003-10-20, Nr. 1S-100, kuris Viešųjų pirkimų
tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-196 išdėstytos nauja redakcija;
3.31. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas „Dėl prekių ir paslaugų viešojo pirkimo
vertės nustatymo metodikos patvirtinimo“, 2003-02-26, Nr. 1S-26, su pakeitimais;
3.32. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių
kainodaros nustatymo metodikos patvirtinimo“, 2003-02-25, Nr. 1S-21, su pakeitimais;
III.

Papildomi teisės aktai

Žemiau pateikiamas teisės aktų, į kuriuos gali būti atsižvelgiama analizės metu, sąrašas:
1.1
2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 dėl
Europos regioninės plėtros fondo ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1783/1999;
1.2
2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 dėl
Europos socialinio fondo ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1784/1999;
1.3
2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias
nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo
bei panaikinantis Reglamentą (EB) N. 1260/1999;
1.4
2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006, įsteigiantis Sanglaudos
fondą ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1164/94;
1.5
2006 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimas Nr. 2006/702/EB dėl Bendrijos sanglaudos
politikos strateginių gairių;
1.6
2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1828/2006 nustatantis Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės
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plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos parlamento bei Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles;
1.7
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, patvirtinta 2009 m. gegužės 14 d.;
1.8
Veiksmų programa „Ekonomikos augimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės
plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje, patvirtinta
2009 m. lapkričio 5 d.
1.9
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. 590 Dėl Europos
Sąjungos finansinės paramos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų
bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų
programų ir (arba) panaudotų pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos
valstybės biudžetą, šių lėšų registravimo, apskaitos, projektų vykdytojų skolų pripažinimo
abejotinomis ir abejotinų skolų nurašymo taisyklių patvirtinimo;
1.10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 28 d. nutarimas Nr. 323 Dėl projektų,
kurių išlaidos gali būti bendrai finansuojamos iš Europos Sąjungos 2007–2013 metų
struktūrinės paramos, gaunamos pagal Europos Sąjungos sanglaudos politikos konvergencijos
tikslą, planavimo ir įgyvendinimo pradžios ir veiksmų programų priedų rengimo;
1.11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimas Nr. 352 Dėl
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų
regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo;
1.12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 1224 Dėl
komisijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos klausimams spręsti
sudarymo ir atsakomybės už pasirengimą panaudoti 2014-2020 metų Europos Sąjungos
struktūrinę paramą paskirstymo;
1.13 LR Vyriausybės Nutarimas „Dėl viešųjų pirkimų vykdymo naudojantis centrinės
perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu“, 2009-10-14, Nr. 1333;
1.14 LR Vyriausybės Nutarimas „Dėl Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir plėtros
2009-2013 metų strategijos patvirtinimo“, 2009-10-14, Nr. 1332;
1.15 LR Vyriausybės Nutarimas „Dėl viešųjų pirkimų vykdymo naudojantis Centrinės viešųjų
pirkimų informacinės sistemos priemonėmis“ 2009-03-18, Nr. 196;
1.16 LR Vyriausybės Nutarimas „Dėl pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išdavimo
taisyklių patvirtinimo“, 2008-12-03, Nr. 1286, su pakeitimais;
1.17 LR Vyriausybės Nutarimas „Dėl Prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos
vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų
sąrašo patvirtinimo“ 2008-10-08, Nr. 1023, su pakeitimais;
1.18 LR Vyriausybės Nutarimas „Dėl centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo“ 2007-01-19, Nr.
50, su pakeitimais;
1.19 LR Vyriausybės Nutarimas „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų
pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2003-0625, Nr. 841;
1.20 LR Vyriausybės Nutarimas „Dėl viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau
nei 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys,
aprašo patvirtinimo“, 2006-05-05, Nr. 432, su pakeitimais;
1.21 LR Vyriausybės Nutarimas „Dėl Radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo
transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje
laiko pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2003-10-09, Nr.1264;
1.22 LR Vyriausybės Nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo
įgyvendinimo“, 2006-01-30, Nr. 92, su pakeitimais;
1.23 LR Vyriausybės Nutarimas „Dėl pirkimų, susijusių su įstatymų nustatyta valstybės ar
tarnybos paslaptimi, tvarkos aprašo patvirtinimo ir pirkimų, kai būtina apsaugoti esminius
valstybės saugumo interesus“, 2005-10-19, Nr. 1105, su pakeitimais;
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1.24 LR Vyriausybės Nutarimas „Dėl prekių, kurias perkant krašto apsaugos sistemos
perkančiosioms organizacijoms taikoma tarptautinio pirkimo vertės riba, sąrašo patvirtinimo“,
2003-04-08, Nr. 442;
1.25 LR Vyriausybės Nutarimas „Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro,
kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos patvirtinimo“, 2003-03-03,
Nr. 277;
1.26 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Produktų, kurių viešiesiems
pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos
apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas
ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2011-06-28, Nr. D1-508;
1.27 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas „Dėl Energijos vartojimo
efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones,
nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2011-02-21, Nr.
3-100;
1.28 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas “Dėl elektros energijos tiekimo viešųjų
pirkimų vykdymo rekomendacijų patvirtinimo”, 2011-12-30, Nr. 1S-197;
1.29 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas “Dėl viešųjų pirkimų ataskaitų rengimo
ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir viešųjų pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo”, 201112-29, Nr. 1S-194;
1.30 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl administracinių teisės pažeidimų
protokolų surašymo ir administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo“, 2010-07-19, Nr. 1S106;
1.31 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas „Dėl dokumentų formų patvirtinimo“,
2010-01-14, Nr. 1S-6;
1.32 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas „Dėl kompiuterių techninių specifikacijų
rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, 2005-11-02, Nr. 1S-46, su pakeitimais;
1.33 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl žaliųjų pirkimų mokymo
programos patvirtinimo“, 2008-03-03, Nr. D1-122 su pakeitimais;
1.34 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas “Dėl skelbimų teikimo viešųjų pirkimų
tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų viešųjų pirkimų informacijai aprašo ir
supaprastintųjų viešųjų pirkimų skelbimų (pranešimų) tipinių formų patvirtinimo”, 2011-12-13,
Nr. 1S-184;
1.35 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl standartinių elektros energijos
viešojo pirkimo atviro konkurso sąlygų patvirtinimo“, 2010-03-24, Nr. 1S-43, su pakeitimais;
1.36 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas „Dėl Viešojo fiksuoto telefono ryšio
paslaugų viešojo pirkimo dokumentų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, 2009-12-31, Nr.
1S-132;
1.37 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo
2010-2011 metų priemonių tvirtinimo“,2010-09-28, Nr. D1-833;
1.38 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 97 „Dėl projekto konkurso organizavimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“, 2008-10-17, Nr. D1-546;
1.39 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Socialinių
įmonių ir įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų neįgaliųjų, neremtinos veiklos rūšių
sąrašo patvirtinimo“, 2008-09-16, Nr. A1-315;
1.40 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas „Dėl Standartinių atviro konkurso
sąlygų, vykdant pirkimą CVP IS priemonėmis, patvirtinimo“, 2011-06-30, Nr. 1S-87;
1.41 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas “Dėl Standartinių informavimo ir
viešinimo paslaugų viešojo pirkimo atviro konkurso sąlygų patvirtinimo”, 2010-05-21, Nr. 1S81;
1.42 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas „Dėl viešojo pirkimo komisijos vokų
atplėšimo procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo patvirtinimo“, 2008-09-08, Nr.
1S-86;
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1.43 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas “Dėl judriojo (mobilaus) ryšio paslaugų
viešojo pirkimo dokumentų rengimo rekomendacijų ir judriojo (mobilaus) ryšio paslaugų
pirkimo atviro konkurso standartinių sąlygų patvirtinimo“, 2008-03-28, Nr. 1S-24, su
pakeitimais;
1.44 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas „Dėl viešųjų pirkimų ataskaitų rengimo
ir teikimo tvarkos ir viešųjų pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“, 2006-01-19, Nr. 1S-4,su
pakeitimais;
1.45 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas "Dėl tiekėjų įrašymo į oficialius
patvirtintų tiekėjų sąrašus taisyklių patvirtinimo ", 2006-12-14, Nr. 1S-80, su pakeitimais;
1.46 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas „Dėl standartinių pirkimo dokumentų
patvirtinimo“, 2003-12-31, Nr. 1S-121, su pakeitimais;
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Priedas Nr.2. Interviu sąrašas
Kontroliuojančios institucijos:
Institucija

Vardas, pavardė, pareigos

APVA

Neringa Vilutytė
Kokybės ir rizikos valdymo skyriaus vedėja
Andrius Zolumskis
Kokybės ir rizikos valdymo skyriaus
vedėjo pavaduotojas
Eglė Šleinotaitė
Kokybės ir rizikos valdymo skyrius
Vyriausioji specialistė
Gintautas Predkelis
Direktoriaus pavaduotojas
Vaida Lisauskienė
Struktūrinės paramos departamento
Socialinės apsaugos projektų skyriaus vyresnioji projektų
vadovė
Inga Luščikauskaitė
Programos specialistė
Jurgita Šidlauskaitė
Teisės ir viešųjų pirkimų
skyriaus vedėjo pavaduotoja
Saulius Merkys
Rizikos ir kokybės valdymo skyriaus vedėjas
Ignas Paukštys
Direktoriaus pavaduotojas
Taip pat dar keletas darbuotojų

TID

CPVA

ESFA

LVPA

Data
2012-01-31

2012-02-02

2012-02-03

2012-02-01

2012-01-25
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Perkančiosios organizacijos:
Institucija
Ugdymo plėtotės
centras

Vardas, pavardė
Justina Šimelevičiūtė
Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus
Viešųjų pirkimų specialistė

Data
2012-02-07

Valstybinis
turizmo
departamentas

Laura Augulytė
Teisinio reguliavimo
specialistė

2012-02-09

Švietimo
informacinių
technologijų
centras
Vilniaus rajono
savivaldybės
administracija
LR
finansų
ministerija

Asta Buinevičiūtė

skyriaus

vyriausioji
2012-02-09

Švietimo portalo skyriaus vedėjos pavaduotoja
Artur Komarovski
Viešųjų pirkimų skyrius, Vyr. specialistas

2012-02-08

Akvilė Žirgulevičiūtė
Veiksmų programų viešinimo skyriaus vedėja

2012-03-14
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Priedas Nr. 3. Statistinė analizė - viešųjų
pirkimų poveikis rinkos kainų lygiui
Tikslas – įvertinti, kaip ES paramos lėšų „šokas“ paveikia rinkos kainas. Analizuojamos statybos ir
paslaugų sektorių rinkos. ES paramos mastas ir jos įsiliejimas į ekonomiką gali sukurti didesnę tam
tikrų prekių/paslaugų/darbų paklausą bei paveikti kainų lygį. Siekiant įvertinti viešuosiuose
pirkimuose naudojamų ES lėšų poveikį rinkos kainoms, naudojami statistiniai analizės metodai.
Analizuojamas laikotarpis – 2009-2011 m. Pagrindinis statistinės analizės apribojimas – trumpas
laikotarpis analizei atlikti (trys metai), tačiau buvo susidurta su duomenų apribojimais – pasirašytų
sutarčių vertes statybų ir paslaugų sektoriams su jų pasirašymo datomis ir vertėmis pavyko gauti tik už
2009-2011 m.
Viešųjų pirkimų įtaka statybos sektoriaus rinkos kainoms

Lentelė 1. Koreliacijos tarp statybų sektoriaus viešųjų pirkimų sutarčių verčių87 ir statybos kainų
indeksų koeficientai

Lagas
0
1
2
3
4
5
6

Visos statybos
sąnaudos
0.2871
0.1786
0.2697
0.0409
0.1807
0.1559
0.1867

Medžiagos ir
gaminiai
0.1556
0.2179
0.4038
0.193
0.4186
0.195
0.2838

Mašinų ir mechanizmų
darbas
0.1702
-0.1648
0.1332
-0.0627
0.2393
0.0894
0.1739

Darbo užmokestis ir
pridėtinės išlaidos
0.2812
0.1351
0.1513
-0.0493
0.0282
0.1047
0.1059

Šaltinis: autorių skaičiavimai remiantis LR statistikos departamento duomenimis ir viešųjų pirkimų
duomenimis
Pirmiausi yra apskaičiuojama koreliacija tarp visų viešųjų pirkimų pasirašytų sutarčių, susijusių su
statybos darbais, ir skirtingų kainų indeksų rodiklių (medžiagos ir gaminiai, mašinų ir mechanizmų
darbas, darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos bei bendras sąnaudų indeksas) šiame sektoriuje,
naudojant laiko lagus nuo 0 iki 6. Natūralu, kad momentinis ryšys tarp šių rodiklių yra mažai tikėtinas,
nes informacijos sklaida nebus momentinė, o ir pati statybų pradžia gali užtrukti, todėl vėlinami kainų
veiksniai.
Kadangi laiko eilutės sąlyginai trumpos, reikia įvertinti gaunamų koreliacijų reikšmingumą, kuri
apskaičiuojama pagal formulę:

Čia t yra t skirstinio teorinė reikšmė, lygi 1,96, o n – stebėjimų skaičius. Gautas rodiklis yra lygus 0,37.
Kaip galima matyti koreliacijos koeficientų lentelėje, tik medžiagų ir gaminių kainų indeksas,
koreliuoja su viešaisiais pirkimais statybų sektoriuje, taikant 2 ir 4 laikotarpių lagą. Pažymėtina, kad ši
87 Skaičiavimams naudotos pasirašytų statybos darbų viešųjų pirkimų sutarčių vertės 2009-2011 m.
periodu (neįskaitant mažos vertės pirkimų).
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koreliacija, nors ir yra statistiškai reikšminga, tačiau yra ganėtinai silpna. Norint toliau vertinti viešųjų
pirkimų poveikį statybų sektoriaus kainoms, buvo sudaryta lygtis, taikant kintamuosius, paslinktus
pagal statistiškai reikšmingų koreliacijos koeficientų lagus. Gauta lygtis yra:

Čia: y – medžiagų ir gaminių mėnesinis kainų pokytis, x – pasirašytų viešųjų pirkimų statybų darbų
sutarčių suma per mėnesį. Gautos lygties determinacijos koeficientas, rodantis, kurią dalį y
išsidėstymo apie savo vidurkį galima paaiškinti x kintamuoju, R2 siekia tik 0,21, be to, pasirašytų
sutarčių suma su 2 mėnesių lagu yra statistiškai nereikšminga (mažesnė nei 1,96), todėl
apskaičiuojama lygtis be šio kintamojo.

Naujoje lygtyje palikta tik pasirašytų sutarčių suma su 4 mėnesių lagu. Gaunamas tam tikras
paradoksas, kadangi lygties nepriklausomas kintamasis ir xt-4 yra statistiškai reikšmingi, tačiau R2 yra
itin mažas, tai reiškia, kad lygties paklaidos gali nebūti pasiskirsčiusios pagal baltojo triukšmo
(atsitiktinumo) principus. Grafike pateikiamas paklaidų išsidėstymas rodo, jog paklaidos yra gan
ryškiai autokoreliuojančios, t.y. turi tam tikras krypčių tendencijas, o nėra atsitiktinai išsibarsčiusios
apie nulį.
Paveikslas 1. Paklaidų sklaida – statybų sektorius

Šaltinis: autorių skaičiavimai
Norint eliminuoti autokoreliacijos problemą, galima į lygtį įtraukti papildomą kintamąjį y (kuris yra
medžiagų ir gaminių kainų indeksas) su nedideliu lagu. Naujoji lygtis gaunama:

Gautos lygties R2 siekia 0,64. Tai pakankamai aukštas įvertis, leidžiantis remtis išvadomis, gautomis
pagal lygties koeficientus. Be to, paklaidos nebepasižymi autokoreliacija.
Pagal gautą statistiškai patikimą lygtį, galima daryti išvadą, jog vis tik pagrindinis veiksnys
prisidedantis prie statybose naudojamų medžiagų ir gaminių kainų pokyčių yra ankstesnio mėnesio
kainų pokytis. Tai reiškia, kad didžiausią įtaką daro ne viešieji pirkimai, nors jų įvertis taip pat
statistiškai reikšmingas, bet bendra situacija rinkoje.

Norėdami įvertinti ES lėšų poveikį, x išskaidome į xES (pirkimai ES lėšomis) ir xne ES (pirkimai be ES
lėšų). Naujoji lygtis yra:
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Deja, bet lygtis rodo, kad išskaidžius viešųjų pirkimų sumas, skirtas statyboms, su ir be ES lėšomis, šis
rodiklis praranda savo statistinį reikšmingumą, tai reiškia, kad realų poveikį turi bendra suma, o ES
lėšos neturi reikšmingos įtakos kainoms.
Vis dėlto reikia įvertinti tai, kad ES lėšų panaudojimas viešajame pirkime gali turėti įtakos projekto
trukmei, todėl buvo apskaičiuotos koreliacijos tarp viešųjų pirkimų su ir be ES lėšomis su statybos
medžiagų ir gaminių kainomis.
Lentelė 2. Koreliacijos tarp viešųjų pirkimų su ir be ES lėšomis su statybos medžiagų ir gaminių
kainomis

Lagas
0
1
2
3
4
5
6

Be ES
Su ES
-0.0847
0.0048
-0.0758
0.0707
0.1653
0.2006
-0.1208
0.0631
0.226
0.2977
0.0128
0.2182
0.4829
0.0733

Šaltinis: autorių skaičiavimai
Gauti koreliacijos koeficientai patvirtino prielaidą, dėl galimos projektų trukmės, kadangi vienintelis
reikšmingas koreliacijos koeficientas, didesnis nei 0,37 yra panaudojus 6 mėnesių lagą.
Analogiškai kaip ir prieš tai yra sudaroma priklausomybių lygtis su autokoreliaciniu kainų pokyčių
kintamuoju ir viešųjų pirkimų panaudojant ES lėšas kintamuoju su 6 mėnesių lagu.

Nors gauti koeficientai prie kintamųjų yra statistiškai reikšmingi, tačiau pats ES lėšų panaudojimo
faktas neturės itin didelės įtakos. Jei viešiesiems pirkimams bus išleista papildomas milijonas, tai
sukels kainų padidėjimą 0,001 procentiniu punktu.

Viešųjų pirkimų įtaka paslaugų sektoriaus rinkos kainoms
Lentelė 3. Koreliacijos tarp paslaugų sektoriaus viešųjų pirkimų sutarčių verčių88 ir paslaugų kainų
indeksų koeficientai

Lagas
0
1
2
3
4
5

Transportas
-0.04842
0.550093
0.063767
0.009787
0.391001
0.07844

Įvairios
Ryšiai
Švietimas paslaugos
0.200562 0.056491 -0.15551
0.508494 -0.03347 0.087586
0.108136 2.01E-05 -0.02923
0.081154 -0.07915 -0.06214
0.100963 -0.28946
-0.0152
0.056407 -0.23331 0.123284

88 Skaičiavimams naudotos pasirašytų viešųjų pirkimų sutarčių vertės 2009-2011 m. periodu (imant
tik sutartis, kai įsigijamas objektas – paslaugos) (neįskaitant mažos vertės pirkimų).
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6

-0.1823 0.075212

-0.20851

0.115328

Šaltinis: autorių skaičiavimai remiantis LR statistikos departamento duomenimis ir viešųjų pirkimų
duomenimis
Vertinant koreliacijas tarp skirtingų paslaugų grupių kainų indeksų ir paslaugų viešųjų pirkimų,
pastebėtina, kad statistiškai reikšmingi koeficientai yra tik tarp transporto paslaugų ir pirmo bei
ketvirto mėnesio lagų paslaugų viešuosiuose pirkimuose, taip pat tarp ryšių paslaugų kainų ir pirmo
mėnesio lago pirkimuose.

Apskaičiuotos priklausomybių lygtys pagal statistiškai reikšmingus koreliacijos koeficientus transporto
(yT) ir ryšių (yR) paslaugų kainoms. Determinacijos koeficientas yT lygtyje yra 0,43, o yR – 0,26.
Tai pakankamai nedideli koeficientai, tad galima daryti išvadą, jog viešieji pirkimai turi tik labai
nedidelę įtaką transporto ir ryšių kainų svyravimams. Bet nors ir nedidelė, tačiau įtaka egzistuoja, nes
kintamieji yra statistiškai reikšmingi - ryšių kainose su mėnesio atsilikimu, o transporte su vieno ir
keturių mėnesių atsilikimu.
Priešingai nei statybų sektoriaus lygtyse be autokoreliacinio kintamojo, yT ir yR lygčių paklaidos
nepasižymi koreliacinėm savybėmis, tai reiškia, kad šių paslaugų kainos nepasižymi inertiškumu.
Paveikslas 2. Paklaidų sklaida - paslaugos

Šaltinis: autorių skaičiavimai
Vertinant grynai ES lėšų poveikį, taip pat buvo sudaryta analogiška koreliacijos koeficientų matrica.
Kaip ir vertinant bendras sumas, skirtas paslaugų viešiesiems pirkimams, gauta, jog ryšys egzistuoja
tik su transporto ir ryšių paslaugomis, tačiau reikšmingas koreliacijos koeficientas yra tik su 4 ir 5
mėnesių lagais. Tai rodo, jog viešųjų pirkimų, kuriems naudojamos ES lėšos poveikis rinkai yra
maždaug 2-3 mėnesiais vėlesnis nei bendrai visų pirkimų.
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Lentelė 4. Koreliacijos tarp paslaugų sektoriaus viešųjų pirkimų sutarčių verčių89 ir
statybos kainų indeksų koeficientai

Lagas
0
1
2
3
4
5
6

Transportas
Ryšiai
Švietimas
-0.3125
-0.1049 0.359694
-0.17439 -0.23995 0.307161
0.001664 -0.06133 0.104491
-0.08346 0.098405
0.05968
0.416263 0.439812 -0.36645
0.395779 0.385349 -0.25667
-0.10185 -0.18423 -0.23729

Įvairios
paslaugos
-0.05531
-0.09384
0.235806
-0.30334
-0.08155
-0.24647
-0.00305

Tačiau sudarius lygtis pagal nustatytus statistiškai reikšmingos koreliacijos koeficientų lagus, gauta
jog, reikšmingą įtaką paslaugų kainoms viešieji pirkimai, panaudojant ES lėšas, turės tik po 4 mėnesių
(5 mėnesių atsilikimas lieka nereikšmingas).

Apibendrinant ES lėšų poveikį paslaugų sektoriui, galima teigti, kad statistiškai reikšmingas poveikis
nustatomas tik transporto ir ryšių srityse. Be to, šis poveikis yra ganėtinai nežymus, transporto
sektoriaus lygties determinacijos koeficientas yra 0,17, o ryšių – 0,19. Vadinasi, poveikis, kurį daro
rinkoms viešieji pirkimai su ES lėšomis, nors ir egzistuoja, tačiau tikrai nevaidina lemiamo vaidmens ir
didesnių šokų rinkos pusiausvyroje nesukelia.

89 Skaičiavimams naudotos pasirašytų viešųjų pirkimų sutarčių vertės 2009-2011 m. periodu (imant
tik sutartis, kai įsigijamas objektas – paslaugos) (neįskaitant mažos vertės pirkimų).
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Priedas Nr. 4. Statistinė analizė –
faktoriai, lemiantys viešųjų pirkimų procedūrų
trukmę
Testuojamos šios hipotezes:
Hipotezė 1: ES lėšomis finansuojami viešieji pirkimai užtrunka ilgiau
Hipotezė2: Pirkimo trukmei įtaką turi pirkimo procedūra (tarptautinis/supaprastintas pirkimas)
Hipotezė 3: Pirkimo trukmei įtaką turi perkamas objektas (darbai/prekės/paslaugos)
Hipotezė 4: Pirkimo trukmei įtaką turi vertinimo kriterijaus taikymas - taikant ekonominio
naudingumo vertinimo(ENV) kriterijų procedūros trunka ilgiau.
Hipotezė 5: Pirkimo trukmei įtaką turi pirkimo būdas
Hipotezė 6: Pirkimo trukmei įtaką turi ieškinių gavimas - gavus ieškinius pirkimai trunka ilgiau
Hipotezė 7: Pirkimo trukmei įtaką turi pretenzijų gavimas - gavus pretenzijas pirkimai trunka ilgiau
Hipotezė 8: Pirkimo trukmei įtaką turi PO tipas (mažiau patyrusių PO pirkimų trukmės bus didesnės)
Hipotezė 9: Pirkimo trukmei įtaką turi pirkimo vertė (didesnės vertės pirkimai trunka ilgiau)

Testuojant hipotezes buvo tikrinama ar nurodytas faktorius yra statistiškai reikšmingas bendruoju
atveju (nepriklausomai nuo finansavimo šaltinio), taip pat hipotezės tikrintos ir atskirai, vertinant ar
yra statistiškai patikimi skirtumai tarp ES ir NE ES finansuojamų pirkimų.

Hipotez÷ 1: ES l÷šomis finansuojami viešieji pirkimai užtrunka ilgiau
Išvada: Taip. ES lėšomis finansuojami viešieji pirkimai užtrunka ilgiau

Trukmė ( dienos)
Pirkimas finansuojamas
ES lėšomis(1)/NE(0)
0
1
Total
dimension 1

Mean
60.44
83.51
68.54

Median
49.00
65.00
54.00

N
11019
5969
16988

% of Total Sum
57.2%
42.8%
100.0%

Std. Deviation
47.261
66.004
55.683

Pažvelgus į lentelę, matosi, kad nors įvykusių pirkimų skaičius yra mažesnis, bet ES pirkimų vid.
trukmė yra trečdaliu ilgesnė ir didesnė už medianą. Statistinė analizė atlikta remiantis normališkumo
sąlyga, kuri negalioja prie 0.05 reikšmingumo lygmens:
Tests of Normality
Pirkimas finansuojamas ES
l?šomis(1)/NE(0)

Kolmogorov-Smirnov
Statistic

df

Sig.
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Trukmė (
dienos)

dimension 1

0
1

.165 11019 .000
.171 5969 .000

Tad taikytas Mano-Vitnio-Vilkoksono kriterijus dvejoms nepriklausomoms imtims:
H0: ES ar ne ES kriterijus trukmei neturi įtakos
H1: ES ar ne ES kriterijus trukmei turi įtakos
Testas parodė, kad turime atmesti nulinę hipotezę:
Ranks
Pirkimas finansuojamas ES l?šomis(1)/NE(0)
Trukmė (
dienos)

dimension 1

0
1
Total

N
Mean Rank Sum of Ranks
11019
7666.53 84477450.50
5969 10022.97 59827115.50
16988

Vidutinis rangas yra kur kas didesnis ES finansuojamo pirkimo nei ne ES finansuojamo. Tad
atsižvelgus į testo lentelę, kad prie 0.05 reikšmingumo lygmens statistiškai reikšmingai finansavimo
šaltinis (ES ar ne NE ES finansavimas) turi įtakos trukmei (Asymp. Sig.<0.05).
Test Statisticsa
Trukmė ( dienos)
Mann-Whitney U
2.376E7
Wilcoxon W
8.448E7
Z
-29.901
Asymp. Sig. (2-tailed)
.000
a. Grouping Variable: Pirkimas finansuojamas ES l?šomis(1)/NE(0)

Išvada: Taip. ES l÷šomis finansuojami viešieji pirkimai užtrunka ilgiau

Hipotezė2: Pirkimo trukmei įtaką turi pirkimo procedūra (tarptautinis/supaprastintas
pirkimas)

Ši hipotezė nebuvo tikrinama, nes teisės aktuose tarptautinių pirkimų organizavimo terminai yra
ilgesni nei supaprastintų pirkimų atveju. Todėl buvo apskaičiuoti tik pagrindiniai trukmių parametrai,
kaip pvz., vidurkiai, medianos, standartiniai nuokrypiai.
A) Ne ES lėšomis finansuoti pirkimai
Report
Trukmė ( dienos)
Supaprastintas/tarptautinis pirkimas

Supaprastintas
Tarptautinis
Total

Mean Median
N
% of Total Sum Std. Deviation
51.83
44.00 9184
71.5%
37.026
103.52 89.00 1835
28.5%
65.774
60.44
49.00 11019
100.0%
47.261

B) ES lėšomis finansuoti pirkimai
Report
Trukmė( dienos)
Supaprastintas/tarptautinis pirkimas

Supaprastintas
Tarptautinis

Mean Median
N
% of Total Sum Std. Deviation
72.54
56.00 4732
68.9%
57.189
125.47 103.00 1237
31.1%
79.335
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Report
Trukmė( dienos)
Supaprastintas/tarptautinis pirkimas

Supaprastintas
Tarptautinis
Total

Mean Median
N
% of Total Sum Std. Deviation
72.54
56.00 4732
68.9%
57.189
125.47 103.00 1237
31.1%
79.335
83.51
65.00 5969
100.0%
66.004

Hipotezė 3: Pirkimo trukmei įtaką turi perkamas objektas (darbai/prekės/paslaugos)
a) Bendrasis atvejis (ES ir ne ES pirkimai)  Išvada: Taip. Pirkimo trukmei įtaką turi
perkamas objektas (darbai/prekės/paslaugos). Atsižvelgus į vidutines trukmes, tikėtina
ilgesnė trukmė perkant darbus.
b) ES finansuojami pirkimai  Išvada ES: ES atveju visos pirkimo objekto rūšys turi įtakos
trukmei, didžiausia yra darbų atveju (trunka ilgiausiai)
c) Ne ES finansuojami pirkimai Išvada: Ne ES atveju yra kita situacija nei bendru atveju –
išskirtinai įtaką turi prekės (tik įtaka trukmei yra mažesnė – paslaugų pirkimai trunka
trumpiau).

Report
Trukm? ( dienos)
Pirkimo objekto r?šis (1/2/3) Mean Median
N
% of Total Sum Std. Deviation
Prekės
60.71
47.00 5988
31.2%
49.225
Paslaugos
68.04
55.00 7581
44.3%
52.038
Darbai
83.37
63.00 3419
24.5%
69.513
Total
68.54
54.00 16988
100.0%
55.683
dimension 1

Iš aprašomosios statistikos matome, kad vidutinės trukmės pagal pirkimo objekto rūšis skiriasi, ypač
darbai nuo likusių dviejų, nors tesudaro tik 24.5% visų nagrinėjamų pirkimų.
Šiuo atveju taikoma ANOVA analizė, nes post hoc kriterijus (šiuo atveju pasirinktas Hochberg dėl to,
kad grupės nėra „panašaus“ dydžio) gali būti taikomas tik, jei faktorius sudarytas iš ≥3 grupių.
Rezultatai rodo, kad visos trys rūšys bendrai turi statistiškai reikšmingos įtakos trukmei:
ANOVA
Trukm? ( dienos)
Sum of Squares
1121219.571

Between
Groups
Within
Groups
Total

df
2

Mean Square
560609.786

5.155E7

16986

3034.989

5.267E7

16988

F
184.716

Multiple Comparisons
Dependent Variable:Trukm? ( dienos)
(I) Pirkimo objekto (J) Pirkimo objekto
r?šis (1/2/3)
r?šis (1/2/3)
Mean
Difference
(I-J)
Hochberg

1

dimensio
n2

2
3

dimension 3

dimension 3

dimension 3

Paslaugos
Darbai
Prekės
Darbai
Prekės
Paslaugos

-7.336*
-22.663*
7.336*
-15.327*
22.663*
15.327*

Sig.
.000

Std.
Error
.952
1.181
.952
1.135
1.181
1.135

Sig.
.000
.000
.000
.000
.000
.000

95% Confidence
Interval
Lower
Upper
Bound
Bound
-9.58
-5.10
-25.44
-19.89
5.10
9.58
-18.00
-12.66
19.89
25.44
12.66
18.00
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ANOVA
Trukm? ( dienos)
Sum of Squares
1121219.571

Between
Groups
Within
Groups
GamesHowell

5.155E7

df
2

Mean Square
560609.786

16986

3034.989

1
dimension 3

2

dimensio
n2

dimension 3

3

dimension 3

Paslaugos
Darbai
Prekės
Darbai
Prekės
Darbai

F
184.716

Sig.
.000

-7.336*
-22.663*
7.336*
-15.327*
22.663*
15.327*

.873
1.348
.873
1.331
1.348
1.331

.000
.000
.000
.000
.000
.000

-9.38
-25.82
5.29
-18.45
19.50
12.21

-5.29
-19.50
9.38
-12.21
25.82
18.45

b) Ne ES lėšomis finansuoti pirkimai
Report
Trukmė ( dienos)
Pirkimo objekto r?šis (1/2/3)

dimension 1

Mean
56.62
63.68
63.59
60.44

Prekės
Paslaugos
Darbai
Total

Median
44.00
52.00
53.00
49.00
ANOVA

N
5035
4473
1511
11019

% of Total
Sum
42.8%
42.8%
14.4%
100.0%

Std. Deviation
43.638
51.554
44.595
47.261

Trukm? ( dienos)
Sum of Squares
135401.182
2.447E7

Between Groups
Within Groups
Total

2.461E7

df

Mean Square
2
67700.591
11017
2221.749

F
30.472

Sig.
.000

11019

Multiple Comparisons
Trukm? ( dienos)
Hochberg
(I) Pirkimo objekto (J) Pirkimo objekto
r?šis (1/2/3)
r?šis (1/2/3)
1

Mean
Difference (I-J)

Paslaugos
Darbai
2
Prekės
Darbai
3
Prekės
paslaugos
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
dimension 3

dimension 3

dimension 2

dimension 3

Std.
Error

-7.059*
-6.971*
7.059*
.089
6.971*
-.089

.968
1.383
.968
1.403
1.383
1.403

Trukmė( dienos)
Hochberga,b
Pirkimo objekto r?šis (1/2/3)
N
Prekės
Paslaugos

5035

Sig.
.000
.000
.000
1.000
.000
1.000

95% Confidence Interval
Lower
Bound
Upper Bound
-9.37
-4.75
-10.27
-3.67
4.75
9.37
-3.26
3.43
3.67
10.27
-3.43
3.26

Subset for alpha = 0.05
1
2
56.62

1511

63.59

4473

63.68

dimension 1

Darbai
Sig.

1.000

1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 2767.562.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not
guaranteed.

176

Viešųjų pirkimų poveikio Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumui vertinimas

c) ES finansuojami pirkimai
Report
Trukm? ( dienos)
Pirkimo objekto r?šis (1/2/3) Mean Median
N
% of Total Sum Std. Deviation
Prekės
82.33
64.00 953
15.7%
67.914
Paslaugos
74.33
61.00 3108
46.3%
52.095
Darbai
99.04
75.00 1908
37.9%
80.810
Total
83.51
65.00 5969
100.0%
66.004
dimension 1

Taikome ANOVA
ANOVA
Trukm? ( dienos)
Sum of Squares
723293.157
2.528E7

Between Groups
Within Groups
Total

df

Mean Square
361646.578
4236.735

2
5967

2.600E7

F
85.360

Sig.
.000

5969
Multiple Comparisons

Trukm? ( dienos)
Hochberg
(I) Pirkimo objekto
r?šis (1/2/3)

(J) Pirkimo objekto
r?šis (1/2/3)
Mean Difference
(I-J)

1

Std.
Error

8.000*

2.410

Darbai

-16.708*

2.582

Prekės

-8.000*

2.410

Darbai

-24.708*

1.893

Prekės

16.708*

2.582

Paslaugos

24.708*

1.893

Paslaugos
dimension 3

2
dimension 2

dimension 3

3
dimension 3

Sig.
.00
3
.00
0
.00
3
.00
0
.00
0
.00
0

95% Confidence
Interval
Lower
Upper
Bound
Bound
2.24
13.76
-22.88

-10.54

-13.76

-2.24

-29.23

-20.18

10.54

22.88

20.18

29.23

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
Trukmė ( dienos)
Hochberga,b
Pirkimo objekto r?šis (1/2/3)
N

1

2

3108

1

953

3

1908

Subset for alpha = 0.05
2
74.33

3

82.33

dimension 1

Sig.

99.04
1.000

1.000

1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 1582.965.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not
guaranteed.

Išvada: Kaip ir bendruoju atveju, vykdant ne ES finansuojamus tarptautinius pirkimus, pirkimo
trukmei išskirtinai turi įtakos tik DARBAI.

Hipotezė 4: Pirkimo trukmei įtaką turi vertinimo kriterijaus taikymas

177

Viešųjų pirkimų poveikio Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumui vertinimas

a) Bendrasis atvejis (ES ir ne ES pirkimai)  EVN kriterijaus taikymas turi įtakos trukmei, ji
ilgesnė nei Min-kainos taikymo atveju.
b) ES finansuojami pirkimai  ES atveju EVN turi didesnę įtaką trukmei nei ne ES atveju.
c) Ne ES finansuojami pirkimai
a) Bendrasis atvejis (ES ir ne ES pirkimai)
Vien iš vidutinių trukmių matosi, kad vid. trukmė ENV kriterijaus atveju yra kur kas didesnė nei
minimalios kainos taikymo atveju.
Report
Trukm? ( dienos)
Min(1)/EKO(0)

dimension 1

0
1
Tota
l

Mean Median
N
97.33
77.00
938
64.62
51.00 15380
66.50
53.00 16318

% of Total
Std.
Sum
Deviation
8.4%
73.797
91.6%
50.462
100.0%
52.637

Report
Trukm? ( dienos)
Ekonomiškai naudingiausio pasi?lymo vertinimo kriterijus
(1-taikomas/0-netaikomas)

dimension 1

Mean
Median
N
66.86
53.00 16050
97.33
77.00
938
68.54
54.00 16988
Tests of Normality

0
1
Total
Min(1)/EKO(0)

Trukm? ( dienos)
dimension 1

% of
Std.
Total
Sum
Deviation
92.2%
53.969
7.8%
73.797
100.0%
55.683

Kolmogorov-Smirnova
Statistic
.170
.164

0
1

df
938
15380

Shapiro-Wilk

Sig.
Statistic
.000
.743
.000

df
Sig.
938 .000

a. Lilliefors Significance Correction

Taikytas Mano-Vitnio-Vilkoksono kriterijus dvejoms nepriklausomoms imtims:
H0: MIN-kainos ar ENV kriterijaus taikymas trukmei neturi įtakos
H1: MIN-kainos ar ENV kriterijaus taikymas trukmei turi įtakos
Nulinę hipotezę prie 0.05 reikšmingumo lygmens turime atmesti. Minimalios kainos ar ENV kainos
taikymas turi įtakos trukmei. ENV atveju trukmė tikėtina bus ilgesnė, nes vidutinis rangas yra
didesnis.

Trukm? (
dienos)

Ranks
Min(1)/EKO(0)
N
Mean Rank Sum of Ranks
0
938
11013.07 10330255.50
1
15380
7985.47
1.23E8
Total
16318
dimension 1

Asymp.Sig. reikšmė rodo, kad prie 0.05 reikšmingumo lygmens ENV ar Min-kainos taikymas turi
statistiškai reikšmingos įtakos trukmei.
Test Statisticsa
Trukm? ( dienos)
Mann-Whitney U
4536575.500
Wilcoxon W
1.228E8
Z
-19.112
Asymp. Sig. (2-tailed)
.000
a. Grouping Variable: Min(1)/EKO(0)
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b) Ne ES pirkimai
Report
Trukm? ( dienos)
Min(1)/EKO(0)

dimension 1

% of Total
Std.
Sum
Deviation
273
3.6%
55.439
10398
96.4%
43.697
10671
100.0%
44.203
Tests of Normality

Mean Median
82.41
70.00
57.84 48.00
58.46 48.00

0
1
Total

N

Min(1)/EKO(0)

Trukm? (
dienos)

dimension 1

Kolmogorov-Smirnova
Statistic
.137
.160

0
1

df

Shapiro-Wilk
Sig.

273
10398

.000
.000

Statistic
.749

df
273

Sig.
.000

a. Lilliefors Significance Correction

Mann-Whitney Test
Ranks
Min(1)/EKO(0)
Trukm? ( dienos)
dimension 1

N

0
1
Total

273
10398
10671

Mean Rank
7232.01
5286.22

Sum of Ranks
1974339.00
54966117.00

Test Statisticsa
Trukm? ( dienos)
901716.000
5.497E7
-10.303
.000

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

a. Grouping Variable: Min(1)/EKO(0)

c) ES pirkimai
Report
Trukm? ( dienos)
Min(1)/EKO(0)
0
1
Total
dimension 1

Mean
103.45
78.79
81.69

Median
82.00
62.00
64.00

N
665
4982
5647

% of Total Sum
14.9%
85.1%
100.0%

Std. Deviation
79.354
59.831
62.943

Tests of Normality
Min(1)/EKO(0)

Trukm? ( dienos)

0
1
a. Lilliefors Significance Correction
dimension 1

Kolmogorov-Smirnova
Statistic
.172
.163

df
665
4982

Sig.
.000
.000

Shapiro-Wilk
Statistic
.753
.732

df
665
4982

Sig.
.000
.000

Ranks
Min(1)/EKO(0)
Trukm? ( dienos)
dimension 1

0
1
Total

N
665
4982
5647

Mean Rank
3424.72
2743.82

Sum of Ranks
2277441.50
13669686.50
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Test Statisticsa
Trukm? (
dienos)
Mann-Whitney U
1257033.500
Wilcoxon W
1.367E7
Z
-10.117
Asymp. Sig. (2-tailed)
.000
a. Grouping Variable: Min(1)/EKO(0)

Hipotez÷ 5: Pirkimo trukmei įtaką turi pirkimo būdas
a) Bendrasis atvejis (ES ir ne ES pirkimai)  Pirkimo būdas turi įtakos trukmei. Statistiškai
reikšmingą įtaką trukmei turi: 2-Ribotas pirkimas ir 12-Skelbiamos derybos - pirkimo
trukmė yra ilgiausia.
b) ES finansuojami pirkimai  Nėra kažkokio vieno išskirtinio būdo, bet įtaka yra ES atveju
trukmei.
c) Ne ES finansuojami pirkimai  Nėra ne ES atveju kažkokiu išskirtinių būdų, kurie turėtų
trukmei didžiausią įtaką, bet prie 0.05 reikšm.lygmens dar ta įtaka yra.

a) bendrasis atvejis (ES ir ne ES pirkimai)
Report
Trukm? ( dienos)
Pirkimo b?do kodas Mean Median
N
% of Total Sum Std. Deviation
1
111.01
92.00 2973
28.3%
71.361
2
202.00 171.00
9
.2%
77.303
8
57.30
47.00 12582
61.9%
45.647
9
94.69
74.00
85
.7%
55.273
12
146.40 126.00
89
1.1%
87.887
13
72.24
63.00 1249
7.7%
45.358
16
275.00 275.00
1
.0%
.
Total
68.54
54.00 16988
100.0%
55.683
dimension 1

16- konkurencinis dialogas, kadangi tėra tik vienas toks pirkimas, toliau ANOVA analizėje nedalyvauja.
ANOVA
Trukm? ( dienos)
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
7727014.542
5 1545402.908 584.454 .000
4.490E7 16981
2644.182
5.263E7 16986
Trukmė ( dienos)

Pirkimo b?do kodas

Subset for alpha = 0.05
N

Hochberga,b

dimension 1

8

12582

1
57.30

13

1249

72.24

9

85

1

2973

12
2

2

3

72.24
94.69

4

94.69
111.01

89

146.40

9

Sig.

5

202.00
.940

.453

.886

1.000

1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 44.337.
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Trukmė ( dienos)
Pirkimo b?do kodas

Subset for alpha = 0.05
N

Hochberga,b

dimension 1

12582

1
57.30

2

8
13

1249

72.24

72.24

9

85

1

2973

12

3

94.69

4

94.69
111.01

89

2

5

146.40

9

202.00

Sig.

.940

.453

.886

1.000

1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 44.337.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

Matome iš vertinimo lentelės, kad 2 ir 12 itin išsiskiria iš visų pirkimo būdų, t.y. turi statistiškai
reikšmingą įtaką trukmei, jei taikomas tik 2 arba tik 12. Kitais atvejais yra grupės, jų įtaka yra
panaši (grupės įtaka). Ir akivaizdu, kad pirkimo būdo 2 ar 12 atveju tikėtina ilgiausia pirkimo
trukmė.

a) ES pirkimai
Report
Trukm? ( dienos)
Pirkimo b?do kodas
1
2
8
9
12
13
16
Total
dimension 1

Mean
124.25
215.00
71.29
98.35
172.13
82.79
275.00
83.51

Median
103.00
243.00
56.00
76.00
128.00
67.50
275.00
65.00

N
1214
7
4314
72
15
346
1
5969

% of Total Sum
30.3%
.3%
61.7%
1.4%
.5%
5.7%
.1%
100.0%

Std. Deviation
77.875
83.883
56.746
57.141
138.368
60.482
.
66.004

ANOVA
Trukm? ( dienos)
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
2914275.401
2.305E7
2.596E7

df
5
5962

Mean Square
582855.080
3865.935

F
150.767

Sig.
.000

5967

Trukm? ( dienos)
Hochberga,b
Pirkimo b?do kodas
N
dimension 1

Subset for alpha = 0.05
2
3

8

4314

1
71.29

13

346

82.79

82.79

9

72

98.35

98.35

1

1214

124.25

4

124.25
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12

15

2

7

Sig.

172.13

172.13
215.00

.837

.209

.075

.169

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 26.390.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I
error levels are not guaranteed.

Nėra kažkokio vieno išskirtinio būdo, bet įtaka yra ES atveju trukmei.
C ) NE ES pirkimai
Report
Trukm? ( dienos)
Pirkimo b?do kodas
1
2
8
9
12
13
Total
dimension 1

Mean
101.88
156.50
50.01
74.46
141.19
68.20
60.44

Median
87.00
156.50
42.00
65.00
124.00
61.00
49.00

N
1759
2
8268
13
74
903
11019

Trukm? ( dienos)
Pirkimo b?do kodas

8
13
9
dimension 1

1
12
2

Std. Deviation
64.962
16.263
36.547
39.284
73.999
37.261
47.261

Subset for alpha = 0.05

N
Hochberga,b

% of Total Sum
26.9%
.0%
62.1%
.1%
1.6%
9.2%
100.0%

1

2

8268

50.01

903

68.20

13

74.46

1759
74

101.88

2

Sig.

101.88
141.19
156.50

.090

.059

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10.131.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used.
Type I error levels are not guaranteed.

Hipotez÷ 6: Pirkimo trukmei įtaką turi ieškinių gavimas - gavus ieškinius pirkimai
trunka ilgiau
a) Bendrasis atvejis (ES ir ne ES pirkimai)  Ieškinio pateikimas ilgina pirkimo trukmę.
b) ES finansuojami pirkimai
c) Ne ES finansuojami pirkimai
ES atveju irgi tas pats kaip NE ES atveju. Turi įtakos ieškinys. Bet pagal medianas ir dalis matome, kad
ES atveju tai turi daugiau reikšmės.

a) Bendrasis atvejis (ES ir ne ES pirkimai)
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Report
Trukm? ( dienos)
Ieškinys pateikas(1)/NE(0) Mean Median
N
% of Total Sum Std. Deviation
0
65.66
53.00 16644
93.9%
48.236
1
207.46 173.50
344
6.1%
144.186
Total
68.53
54.00 16988
100.0%
55.662
dimension 1

Normališkumo sąlyga negalioja:
Tests of Normality
Ieškinys
pateikas(1)/NE(0)

Shapiro-Wilk
Statistic

Trukm? (
dienos)

df

Sig.

0
dimension 1

1
a. Lilliefors Significance Correction

.867 344 .000

Toliau vėl galime taikyti tik Mano-Vitnio-Vilkoksono kriterijų nepriklausomoms imtims:
H0: Ieškinio pateikimas trukmei neturi įtakos
H1: Ieškinio pateikimas trukmei turi įtakos
Turime prie 0.05 reikšmingumo lygmens atmesti nulinę hipotezę, ieškinio pateikimas turi stat.
reikšmingos įtakos trukmei (Asump.Sig.<0.05).
Ranks
Ieškinys pateikas(1)/NE(0)
Trukm? (
dienos)

dimension 1

0
1
Total

N
Mean Rank Sum of Ranks
16644
8360.58
1.39E8
344 14973.97 5151046.00
16988

Vidutinis rangas yra didesnis Ieškinio pateikimo atveju nei priešingai – nepateikimo atveju.
Test Statisticsa
Trukm? ( dienos)
Mann-Whitney U
633830.000
Wilcoxon W
1.392E8
Z
-24.759
Asymp. Sig. (2-tailed)
.000
a. Grouping Variable: Ieškinys pateikas(1)/NE(0)

Išvada: Ieškinio pateikimas ilgina pirkimo trukmę.
B) Ne ES finansuojami pirkimai

Report
Trukm? ( dienos)
Ieškinys pateikas(1)/NE(0) Mean Median
N
% of Total Sum Std. Deviation
0
58.48 48.00 10876
95.5%
39.617
1
209.29 147.00
143
4.5%
174.661
Total
60.44
49.00 11019
100.0%
47.261
dimension 1

Normališkumas negalioja:
Tests of Normality
Ieškinys
pateikas(1)/NE(0)
Trukm? ( dienos)

Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk

0

Statistic
.145

Df
10876

Sig.
.000

1

.188

143

.000

Statistic

df

Sig.

dimension 1

.818

143

a. Lilliefors Significance Correction
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Ranks
Ieškinys
pateikas(1)/NE(0)
Trukm? ( dienos)

0
1
Total

dimension 1

N
10876
143
11019

Mean Rank
5454.90
9700.38

Sum of Ranks
59327535.50
1387154.50

Test Statisticsa
Trukm? ( dienos)
Mann-Whitney U
178409.500
Wilcoxon W
5.933E7
Z
-15.858
Asymp. Sig. (2-tailed)
.000
a. Grouping Variable: Ieškinys pateikas(1)/NE(0)

C) ES finansuojami pirkimai
Report
Trukm? ( dienos)
Ieškinys pateikas(1)/NE(0) Mean Median
N
% of Total Sum Std. Deviation
0
79.20
63.00 5768
91.7%
58.945
1
206.16 189.00 201
8.3%
118.280
Total
83.48
65.00 5969
100.0%
65.963
dimension 1

Tests of Normality
Ieškinys
pateikas(1)/NE(0)
Trukm? ( dienos)

Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk

0

Statistic
.155

Df
5768

Sig.
.000

1

.080

201

.003

Statistic

df

Sig.

dimension 1

.921

201

a. Lilliefors Significance Correction

Normališkumas negalioja.
Ranks
Ieškinys pateikas(1)/NE(0)
Trukm? (
dienos)

dimension 1

0
1
Total

N
Mean Rank Sum of Ranks
5768
2909.99 16781883.50
201
5122.45 1029612.50
5969

Test Statisticsa
Trukm? ( dienos)
Mann-Whitney U
149855.500
Wilcoxon W
1.678E7
Z
-17.897
Asymp. Sig. (2-tailed)
.000
a. Grouping Variable: Ieškinys pateikas(1)/NE(0)

ES atveju irgi tas pats kaip NE ES atveju. Turi įtakos ieškinys. Bet pagal medianas ir dalis matome, kad
ES atveju tai turi daugiau reikšmės.

Hipotez÷ 7: Pirkimo trukmei įtaką turi pretenzijų gavimas - gavus pretenzijas pirkimai
trunka ilgiau
a) Bendrasis atvejis (ES ir ne ES pirkimai)  su 0.05 reiksmingumo lygmeniu skiriasi grupes.
T.y. turi itakos trukmei, ar pretenzija pateikta ar ne.
b) ES finansuojami pirkimai
c) Ne ES finansuojami pirkimai
184
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2)

Ta pati išvada, kaip ir ES atveju, turi įtakos trukmei pretenzijos pateikimas

A) Bendrasis atvejis (ES ir ne ES pirkimai)
Report
Trukm? ( dienos)
Pretenzija pateikta(1)/NE(0) Mean Median
N
% of Total Sum Std. Deviation
0
60.84
49.00 14420
75.4%
43.797
1
111.74 84.00 2568
24.6%
86.760
Total
68.53
54.00 16988
100.0%
55.662
dimension 1

Iš lentelės matome, kad tiek mediana, tiek vidutinė pirkimo trukmė yra didesnės, pretenzijos
pateikimo atveju, nors tokie pirkimai sudaro tik 25% visų įvykusių. Pretenzijos pateikimo atveju 50%
pirkimų susikoncentravę virš medianos, kai nepateikimo atveju lygiai tiek pat – 50%. Tai rodo, kad
tikrai pretenzijos pateikimo atveju, pirkimo trukmė tikėtina bus ilgesnė.
Normališkumo prielaida negalioja:
Tests of Normality
Pretenzija
pateikta(1)/NE(0)

Shapiro-Wilk
Statistic

Trukm? (
dienos)

df

Sig.

0
dimension 1

1
a. Lilliefors Significance Correction

.728 2568 .000

Tuomet galime taikyti tik Mano-Vitnio-Vilkoksono kriterijų nepriklausomoms imtims:
H0: Pretenzijos pateikimas trukmei neturi įtakos
H1: Pretenzijos pateikimas trukmei turi įtakos
Turime atmesti nulinę hipotezę.
Ranks
Pretenzija pateikta(1)/NE(0)
Trukm? (
dienos)

dimension 1

0
1
Total

N
Mean Rank Sum of Ranks
14420
7831.87
1.13E8
2568 12215.33 31368975.00
16988

Vidutiniai rangai parodo, kad daugiau didesnių reikšmių buvo grupėje, kur pretenzija buvo pateikta. Ir
ryškiai rangas didesnis pretenzijos atveju nei ne pretenzijos atveju.
Test Statisticsa
Trukm? ( dienos)
Mann-Whitney U
8960181.000
Wilcoxon W
1.129E8
Z
-41.735
Asymp. Sig. (2-tailed)
.000
a. Grouping Variable: Pretenzija pateikta(1)/NE(0)

Ir test lentel÷ rodo, kad grup÷s stat.reikšmingai skiriasi.
Išvada: taip, pretenzijos pateikimo atvejis ilgina pirkimo trukmę.
B) ES atvejis:
Report
Trukm? ( dienos)
Pretenzija pateikta(1)/NE(0) Mean Median
N
% of Total Sum Std. Deviation
0
71.86
59.00 4704
67.8%
53.094
1
126.66 101.00 1265
32.2%
87.669
Total
83.48
65.00 5969
100.0%
65.963
dimension 1
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Tests of Normality
Pretenzija
pateikta(1)/NE(0)
Trukm? ( dienos)

dimension 1

Kolmogorov-Smirnova
Statistic
.150
.145

0
1

df
4704
1265

Shapiro-Wilk

Sig.
.000
.000

Statistic
.693
.807

df
4703
1265

Sig.
.000
.000

a. Lilliefors Significance Correction
Ranks
Pretenzija pateikta(1)/NE(0)
Trukm? (
dienos)

dimension 1

0
1
Total

N
Mean Rank Sum of Ranks
4704
2668.44 12549666.50
1265
4159.55 5261829.50
5969

Test Statisticsa
Trukm? ( dienos)
Mann-Whitney U
1488210.500
Wilcoxon W
1.255E7
Z
-27.326
Asymp. Sig. (2-tailed)
.000
a. Grouping Variable: Pretenzija pateikta(1)/NE(0)

B) NE ES atvejis:
Report
Trukm? ( dienos)
Pretenzija
pateikta(1)/NE(0)
dimension 1

Mean
55.50
97.26
60.44

0
1
Total

Median
47.00
74.00
49.00

N
9716
1303
11019

% of Total Sum
81.0%
19.0%
100.0%

Std. Deviation
37.351
83.385
47.261

Tests of Normality
Pretenzija
pateikta(1)/NE(0)
Trukm? ( dienos)

Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk

0

Statistic
.148

df
9716

Sig.
.000

1

.196

1303

.000

Statistic

df

Sig.

dimension 1

.623

1303

a. Lilliefors Significance Correction
Ranks
Pretenzija
pateikta(1)/NE(0)
Trukm? ( dienos)
dimension 1

0
1
Total

N
9716
1303
11019

Mean Rank
5190.45
7892.75

Sum of Ranks
50430430.50
10284259.50

Test Statisticsa
Trukm? ( dienos)
Mann-Whitney U
3225244.500
Wilcoxon W
5.043E7
Z
-28.798
Asymp. Sig. (2-tailed)
.000
a. Grouping Variable: Pretenzija pateikta(1)/NE(0)

Ta pati išvada, kaip ir ES atveju, turi įtakos trukmei pretenzijos pateikimas
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Hipotez÷ 8: Pirkimo trukmei įtaką turi PO tipas (mažiau patyrusių PO pirkimų trukm÷s
bus didesn÷s)
a) Bendrasis atvejis (ES ir ne ES pirkimai)
b) ES finansuojami pirkimai
c) Ne ES finansuojami pirkimai
Deja, išskirti kažkokio PO tipo stat. reikšmingai negalime.

A) Bendras atvejis
Report
Trukm? ( dienos)
Perkan?iosios org. tipo kodas
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
Total
dimension 1

Mean Median
N
% of Total Sum Std. Deviation
76,12
64,00 2147
14,0%
52,299
44,20 40, 00
87
,3%
19,958
74,54
61,00 4851
31,1%
59,355
65,40
49,00 5614
31,5%
56,857
39,30
38,00
37
,1%
21,237
80,69
56,00
596
4,1%
71,369
68,91
61,00
761
4,5%
36,456
68,27
55,00
555
3,3%
53,195
48,81
41,00 1473
6,2%
29,088
44,66
36,00
426
1,6%
36,419
88,32
62,00
123
,9%
82,923
78,60
67,00
161
1,1%
49,267
90,90
68,00
51
,4%
71,827
99,16
68,00
87
,7%
109,560
31.22
28.50
18
.0%
14.069
68.53
54.00 16988
100.0%
55.662

Didžiausios vidutin÷s trukm÷s su mažiausiu pirkimų skaičiumi susikoncentravę ties antra
dalimi (13,14,15,16).
ANOVA
Trukm? ( dienos)
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1536209.877
14
109729.277 36.422 .000
5.113E7 16973
3012.684
5.267E7 16987

Deja, išskirti kažkokio PO tipo stat. reikšmingai negalime.

Hipotezė 9: Pirkimo trukmei įtaką turi pirkimo vertė (didesnės vertės pirkimai trunka
ilgiau)
Vertes išskaidytos į intervalus. 1 – suma(mln.) intervale [0;10), 2 – suma(mln.) intervale [10;20) ir
t.t... 15 – suma (mln.) >=130 mln.
Report
Trukm? ( dienos)
verte intervaluose
1
2
3
4
dimension 1

Mean Median
N
% of Total Sum Std. Deviation
67.12
54.00 16737
96.5%
52.812
152.99 127.00
136
1.8%
110.822
182.07 145.00
45
.7%
137.198
147.37 113.00
27
.3%
128.522
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5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
Total

229.64
151.37
231.40
231.67
109.00
117.00
230.50
143.80
69.00
179.50
68.54

146.00
11
127.50
8
131.00
5
245.00
3
99.00
3
117.00
1
230.50
2
147.00
5
69.00
1
130.00
4
54.00 16988

.2%
.1%
.1%
.1%
.0%
.0%
.0%
.1%
.0%
.1%
100.0%

194.576
77.765
182.489
35.907
31.225
.
147.785
41.620
.
125.413
55.683

10‘ą intervalą priskiriu prie 9‘o, o 14‘ą prie 13‘o, nes pirkimų su tokia verte tėra po vieną, negalėsiu
taikyti testo. Apačioje matome, kaip pasikeičia vidurkiai intervaluose 13 ir 9.
Descriptives
Trukm? ( dienos)
N
1
16737
2
136
3
45
4
27
5
11
6
8
7
5
8
3
9
4
12
2
13
5
15
5
Total 16988

Mean
67.12
152.99
182.07
147.37
229.64
151.38
231.40
231.67
111.00
230.50
143.80
157.40
68.54

Std. Deviation Std. Error
52.812
110.822
137.198
128.522
194.576
77.765
182.489
35.907
25.807
147.785
41.620
119.324
55.683

.408
9.503
20.452
24.734
58.667
27.494
81.612
20.731
12.903
104.500
18.613
53.363
.427

95% Confidence Interval for Mean
Lower Bound
Upper Bound Minimum Maximum
66.32
67.92
10
1204
134.19
171.78
26
606
140.85
223.29
56
797
96.53
198.21
57
718
98.92
360.35
94
699
86.36
216.39
79
336
4.81
457.99
83
440
142.47
320.87
191
259
69.94
152.06
84
144
-1097.30
1558.30
126
335
92.12
195.48
94
204
9.24
305.56
69
365
67.71
69.38
10
1204

Ką galima pastebėti iš lentelės – kad nepaisant to, jog 2‘ame intervale tėra apie 2% visų verčių, bet
vidutinė trukmė yra dvigubai didesnė nei 1‘ojo intervalo. Tas pats galioja ir žiūrint į kitus intervalus
lyginant su pačiu pirmuoju.

ir

Kruskal-Wallis Testas
Ranks
verte grupėje
Trukm? (
dienos)

dimension 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

N
Mean Rank
16737
8406.69
136
13528.86
45
15185.88
27
14551.20
11
15903.23
8
15379.63
5
15083.10
3
16629.83
4
14623.63
16976

Test Statisticsa,b
Trukm? ( dienos)
Chi-square
338.556
df
8
Asymp. Sig.
.000
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: verte grupėje
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Rezultatai rodo, kad intervalai-grupės skiriasi (Asymp.Sig.<0.05).
Lentelės duomenys leidžia teigti, kad stat.reikšmingai didesnė nei 10mln. Lt suma lemia didesnę
pirkimo trukmę.
Išvada. Taip, galima teigti, kad sumai, viršijančiai 10mln. Lt sumą, pirkimo trukmė yra ilgesnė.
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Priedas Nr.5. Statistinė analizė – bendri visų
pirkimų duomenys
Bendri visų pirkimų duomenys
Model Summary
Model
dimension0

R
1

.568

R Square
a

Adjusted R Square

.323

Std. Error of the Estimate
.322

45.839

a. Predictors: (Constant), Pirkimo budas(16), Pirkimo budas(2), Pirkimo budas(12), Pirkimo budas(13),
Pretenzija pateikta(1)/NE(0), Pirkimo verte, mln, Pirkimo budas(1), darbai, Ieškinys pateikas(1)/NE(0)

b

ANOVA
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Regression

1.700E7

9

1888433.252

Residual

3.567E7

16978

2101.225

Total

5.267E7

16987

Sig.

898.730

.000

a

a. Predictors: (Constant), Pirkimo budas(16), Pirkimo budas(2), Pirkimo budas(12), Pirkimo budas(13),
Pretenzija pateikta(1)/NE(0), Pirkimo verte, mln, Pirkimo budas(1), darbai, Ieškinys pateikas(1)/NE(0)
b. Dependent Variable: Trukm? ( dienos)
Coefficients
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
1 (Constant)

a

Std. Error

t

Beta

Sig.

43.618

.505

86.431 .000

Pretenzija pateikta(1)/NE(0)

28.404

1.045

.183 27.180 .000

Ieškinys pateikas(1)/NE(0)

101.507

2.635

.257 38.524 .000

15.755

.941

.113 16.752 .000

.527

.055

.062

Pirkimo budas(1)

50.191

.959

.343 52.316 .000

Pirkimo budas(2)

53.331

15.240

Pirkimo budas(12)

80.929

4.861

.105 16.649 .000

Pirkimo budas(13)

12.638

1.365

.059

9.259 .000

Pirkimo budas(16)

216.867

45.435

.030

4.773 .000

13.315

.757

darbai
Pirkimo verte, mln

Pirkimas finansuojamas ES

.022

9.507 .000

3.499 .000

.114 17.579 .000

l?šomis(1)/NE(0)
a. Dependent Variable: Trukm? ( dienos)
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Pirkimai finansuoti ne ES l÷šomis
Model Summary
Model
dimension0

R
1

.572

R Square
a

Adjusted R Square

.327

Std. Error of the Estimate
.327

38.772

a. Predictors: (Constant), Pirkimo budas(13), Pirkimo verte, mln, Ieškinys pateikas(1)/NE(0), Pirkimo budas(12),
Pirkimo budas(1), darbai, Pretenzija pateikta(1)/NE(0)

b

ANOVA
Model
1

Sum of Squares

Regression

df

Mean Square

8057485.936

7

1151069.419

Residual

1.655E7

11011

1503.288

Total

2.461E7

11018

F

Sig.

765.701

.000

a

a. Predictors: (Constant), Pirkimo budas(13), Pirkimo verte, mln, Ieškinys pateikas(1)/NE(0), Pirkimo budas(12),
Pirkimo budas(1), darbai, Pretenzija pateikta(1)/NE(0)
b. Dependent Variable: Trukm? ( dienos)

Coefficients
Model

a

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
B

Std. Error

t

Beta

Sig.

1 (Constant)

44.927

.468

96.041 .000

Pretenzija

24.161

1.203

.165 20.086 .000

120.253

3.425

.288 35.109 .000

8.514

1.112

.062

7.657 .000

.399

.062

.051

6.467 .000

Pirkimo budas(1)

48.341

1.039

.375 46.533 .000

Pirkimo budas(12)

83.061

4.554

.144 18.239 .000

Pirkimo budas(13)

16.613

1.383

.096 12.009 .000

pateikta(1)/NE(0)
Ieškinys pateikas(1)/NE(0)
darbai
Pirkimo verte, mln

a. Dependent Variable: Trukm? ( dienos)

Pirkimai finansuoti ES l÷šomis
Model Summary
Model
dimension0

R
1

.547

R Square
a

.299

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate
.299

55.280

a. Predictors: (Constant), Pirkimo budas(16), Pirkimo budas(2), Pirkimo budas(12), darbai, Ieškinys
pateikas(1)/NE(0), Pirkimo budas(1), Pirkimo verte, mln, Pretenzija pateikta(1)/NE(0)
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b

ANOVA
Model
1

Sum of Squares

Regression

df

Mean Square

7786490.157

8

973311.270

Residual

1.821E7

5960

3055.900

Total

2.600E7

5968

F

Sig.

318.502

.000

a

a. Predictors: (Constant), Pirkimo budas(16), Pirkimo budas(2), Pirkimo budas(12), darbai, Ieškinys
pateikas(1)/NE(0), Pirkimo budas(1), Pirkimo verte, mln, Pretenzija pateikta(1)/NE(0)
b. Dependent Variable: Trukm? ( dienos)

Coefficients
Model

a

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
B

Std. Error

t

Beta

Sig.

1 (Constant)

53.972

1.038

51.979 .000

Pretenzija

32.278

1.903

.200 16.958 .000

Ieškinys pateikas(1)/NE(0)

84.952

4.269

.232 19.901 .000

darbai

23.866

1.687

.169 14.146 .000

.612

.106

Pirkimo budas(1)

53.715

1.903

Pirkimo budas(2)

62.567

21.138

.032

2.960 .003

Pirkimo budas(12)

69.162

14.380

.052

4.809 .000

Pirkimo budas(16)

219.634

55.291

.043

3.972 .000

pateikta(1)/NE(0)

Pirkimo verte, mln

.067

5.753 .000

.328 28.220 .000

a. Dependent Variable: Trukm? ( dienos)
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Priedas Nr. 6. Apklausų rezultatai
Siekiant gauti kuo labiau pagrįstus atsakymus PO apklausai buvo atrinktos tik tos ES finansuojamus
viešuosius pirkimus vykdančios PO, kurios projektus pabaigė ne anksčiau kaip prieš metus ar
tebevykdo projektus, bet kurios jau įsisavino ne mažiau 10% gauto finansavimo. Remiantis ES
paramos tinklalapyje pateikiamais duomenimis tokių PO yra apie 700, taigi PO tyrimo populiacija arba
visumos skaičius N ~ 700. Įgyvendinančiųjų institucijų darbuotojų, atsakingų už ES finansuojamų
projektų viešųjų pirkimų kontrolę, yra apie 400, taigi įgyvendinančiųjų institucijų tyrimo populiacija N
~ 400. PO apklausą užpildė 255 respondentų, įgyvendinančiųjų institucijų apklausą – 128. Taigi
apklausų rezultatai pakankamai reprezentatyvūs, nes esant tokioms tyrimų imtims, taikant
statistiniuose tyrimuose visuotinai priimtą tikimybę 0,95, PO tyrimo paklaida gaunama apie 5%,
įgyvendinančiųjų institucijų – apie 7%. Tyrimo paklaidos buvo apskaičiuotos naudojantis imties
skaičiuokle, sudaryta pagal žemiau pateiktą formulę (pagrįstą T. Yamane, V. A. Jadov statistikos
teorija):
Z 2 * (p) * (1-p)
ss =
c2
kur:
ss – imties dydis
Z – Z įvertis
p – respondentų atsakymų tikimybinis dydis
c – pasikliaunamasis intervalas, išreikštas dešimtaine trupmena
Visos trys apklausos buvo vykdomos internetu naudojant questionpro.com techninę platformą
klausimyno programavimui. Toks apklausos atlikimo būdas buvo pasirinktas siekiant didesnio jos
reprezentatyvumo –apklausas respondentai galėjo pildyti jiems patogiu metu. Be to, taip buvo išvengta
apklausų atlikėjų įtakos apklausos rezultatams.

193

Viešųjų pirkimų poveikio Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumui vertinimas

Viešųjų pirkimų kontrolę įgyvendinančiose institucijose atliekančių
projektų vadovų apklausa
1. Nurodykite agentūrą, kurioje dirbate:
Aplinkos projektų valdymo agentūra
Centrinė projektų valdymo agentūra
Europos socialinio fondo agentūra
Lietuvos verslo paramos agentūra
Transporto investicijų direkcija

10
25

7,81%
19,53%

63

49,22%

13
17

10,16%
13,28%

Total

128

Mean

3,02

Standard Dev.

1,07

Variance

1,15

2. Kokios Jūsų pareigos?
Projektų vadovas, atsakingas už ES projektų
administravimą, įskaitant viešųjų pirkimų kontrolę.
Viešųjų pirkimų specialistas.
Specialistas, atsakingas už kokybės ir rizikos
valdymą.
Kita (įrašyti)

111

86,72%

9

7,03%

2
6

1,56%
4,69%

Total

128

Mean

1,24

Standard Dev.

0,71

Variance

0,50

Other Option [Kita (įrašyti)]
vedėjo pavaduotoja
vertinimo koordinatorė
teisininkas
Programos vadovas
skyriaus viršininkas
Programos vadovas

3. Kokios srities Jūsų išsilavinimas?
Teisinis
Ekonomikos/ vadybos/ viešojo administravimo
IT
Inžinerinis
Kita (įrašyti):

17

13,28%

73

57,03%

1
20
17

0,78%
15,63%
13,28%

Total

128

Mean

2,59

Standard Dev.

1,28

Variance

1,63

Other Option [Kita (įrašyti):]
inžinerinis ir vadybinis
biomedicina
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Architektė
Gamtos mokslai (biologija)
Filologijos; vadybos ir verslo administravimo
Traptautinių santykių ir politikos mokslų
Matematika ir informatika
finansinis
Teisinis, ekonomikos, vadybos
Edukologijos bakalauras ir nebaigtas viešojo adminitravimo magistras
Edukologinis
Filologinis
Socialiniai mokslai
Socialinė vadyba
Transporto inžinerinė ekonomika ir vadyba
:)
Medicininis

4. Kiek metų dirbate agentūroje?
Iki 1 metų
Nuo 1 iki 3 metų
Nuo 3 iki 5 metų
Daugiau nei 5 metus

32

25,00%

37

28,91%

31
28

24,22%
21,88%

Total

128

Mean

2,43

Standard Dev.

1,09

Variance

1,19

5. Ar turėjote darbo patirties, susijusios su viešaisiais pirkimais, prieš įsidarbindamas agentūroje?
Ne
Taip, iki 1 metų
Taip, nuo 1 iki 3 metų
Taip, daugiau nei 3 metus

92

71,88%

17
11
8

13,28%
8,59%
6,25%

Total

128

Mean

1,49

Standard Dev.

0,90

Variance

0,80

6. Kaip tobulinate kvalifikaciją viešųjų pirkimų srityje (galima pasirinkti kelis variantus)?
Dalyvauju vidiniuose agentūros mokymuose
Dalyvauju išoriniuose mokymuose
Dalyvauju konferencijose
Mokausi darbo metu iš kolegų
Keičiuosi gerąja praktika su užsienio šalimis
Kita

117

36,11%

76
7
108
4
12

23,46%
2,16%
33,33%
1,23%
3,70%

Total

324

Mean

2,51
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Standard Dev.

1,47

Variance

2,16

Other Option [Kita]
Domiuosi savarankiškai, pvz. skaitau teismų sprendimus,susijusius su
viešaisiai pirkimai.
Nagrinėjama Viešųjų pirkimų tarnybos taikoma praktika pagal viešai
skelbiamas patikrinimų išvadas
Konsultuojuosi su viešųjų pirkimų specialistais
Savamokslis
Mokausi savarankiškai.
Savarankiškai
Savarankiškai studijuoju teisės aktus
Savišvieta, VPT paaiškinimai
Nuolatos savarankiškai studijuoju norminius teisės aktus.
savarankiškas mokymasis, analizuojant teisės aktus, www.vpt.lt
skelbiamą informaciją, agentūros sukauptą praktiką

7. Kaip dažnai dalyvaujate mokymuose viešųjų pirkimų srityje?
Neteko dalyvauti tokiuose mokymuose
Rečiau kaip kartą per metus
1 kartą per metus
2 kartus per metus

5
10
29
30

3,91%
7,81%
22,66%
23,44%

54
128

42,19%

Total
Mean

3,92

Standard Dev.

1,15

Variance

1,32

Dažniau nei 2 kartus per metus

8. Kaip vidutiniškai vertintumėte viešųjų pirkimų mokymų, kuriuose Jums teko dalyvauti, praktinę naudą?
Agentūros vykdyti vidiniai mokymai
Labai gerai
Gerai
Vidutiniškai
Blogai
Labai blogai
Neturiu nuomonės/ neteko dalyvauti

18

14,06%

61

47,66%

34
3
5
7

26,56%
2,34%
3,91%
5,47%

Total

128

Mean

2,51

Standard Dev.

1,22

Variance

1,48

VPT vykdyti mokymai
Labai gerai
Gerai

5
16

3,91%
12,50%
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Vidutiniškai
Blogai
Labai blogai

27
4
0

21,09%
3,13%
0,00%

76
128

59,38%

Total
Mean

4,61

Standard Dev.

1,76

Variance

3,09

Neturiu nuomonės/ neteko dalyvauti

Finansų ministerijos mokymų centro vykdyti mokymai
Labai gerai
Gerai
Vidutiniškai
Blogai
Labai blogai

1
11
15
2
1

0,78%
8,59%
11,72%
1,56%
0,78%

76,56%

Total

98
128

Mean

5,23

Standard Dev.

1,45

Variance

2,11

Neturiu nuomonės/ neteko dalyvauti

Kiti mokymai
Labai gerai
Gerai
Vidutiniškai
Blogai
Labai blogai

6
34
22
4
1

4,69%
26,56%
17,19%
3,13%
0,78%

47,66%

Total

61
128

Mean

4,12

Standard Dev.

1,89

Variance

3,58

Neturiu nuomonės/ neteko dalyvauti

9. Prašome įvardinti, kiek dažnai per Jūsų darbo patirtį agentūroje teko susidurti su žemiau aprašytomis viešųjų pirkimų tikrinimo
situacijomis?
Projektų vykdytojai nesutiko su agentūros pateikta viešųjų pirkimų patikrų išvada ir kreipėsi į VPT.
Taip, tai dažna problema
4
3,13%
Teko susidurti keletą kartų
25
19,53%
Ne, neteko susidurti
Negaliu atsakyti

91

71,09%

8

6,25%

Total

128

Mean

2,80

Standard Dev.

0,59

Variance

0,35
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Skyrėsi agentūros darbuotojų pateikta išvada ir VPT pateikta išvada dėl to paties pirkimo.
Taip, tai dažna problema
Teko susidurti keletą kartų
Ne, neteko susidurti
Negaliu atsakyti

0
37

0,00%
28,91%

81

63,28%

10

7,81%

Total

128

Mean

2,79

Standard Dev.

0,57

Variance

0,33

Skyrėsi agentūros darbuotojų pateikta išvada ir LR valstybės kontrolės audito išvada dėl to paties pirkimo.
Taip, tai dažna problema
Teko susidurti keletą kartų
Ne, neteko susidurti
Negaliu atsakyti

5
30

3,91%
23,44%

71

55,47%

22

17,19%

Total

128

Mean

2,86

Standard Dev.

0,74

Variance

0,55

Laisvo teksto komentarai
VPT ir VK dažnai pateikia vertinimą vadovaudosi tik VPĮ, tačiau nevertindami kitų teisės aktų (mokesčių, CK ir pan.), taip pat neįvertina
projekto veiklų, esmės ir pan.
Per mažai patirties turiu tikrinant Viešuosius pirkimus.
Valstybės kontrolė paprastai žiūri labai siaurai, dažnai nenagrinėdami situacijos pasiklaiudami tuo ką jiems sakė permokymus (taip sakė,
vienas iš auditorių). Dėl tokio siauro požiūrio ir skiriasi išvados dėl to paties pirkimo.
VPT vangiai atsako, atsakymo tenka laukti ilgiau nei yra nustatyti viešųjų patikrų terminai. Atsakymai būna nekonkretus ir neišsamus
Įsisavinimo spartai taip pat trukdo aklas teisės aktų taikymas tikrinant viešųjų pirkimų procedūrų dokumentus, jei parašyta - vadinasi TUTRI
BŪTI, neatsižvelgiant į turinį ir akivaizdų įtakos pirkimų rezultatams nebuvimą.
10. Kokią reikšmę žemiau nurodytos viešųjų pirkimų problemos daro ES paramos įsisavinimo spartai?
Skirtingas traktavimas iš VPT, Valstybės kontrolės ir agentūros darbuotojų pusės.
Didelę reikšmę
Vidutinę reikšmę
Mažą reikšmę
Neturi reikšmės
Neturiu nuomonės

71

55,47%

27
7
2
21

21,09%
5,47%
1,56%
16,41%

Total

128

Mean

2,02

Standard Dev.

1,47

Variance

2,16

Stinga aiškumo kaip tinkamai taikyti teisės aktus.
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Didelę reikšmę
Vidutinę reikšmę
Mažą reikšmę
Neturi reikšmės
Neturiu nuomonės

67

52,34%

47
6
3
5

36,72%
4,69%
2,34%
3,91%

Total

128

Mean

1,69

Standard Dev.

0,96

Variance

0,93

Dažna reglamentavimo kaita.
Didelę reikšmę
Vidutinę reikšmę
Mažą reikšmę
Neturi reikšmės
Neturiu nuomonės

49

38,28%

43
22
0
14

33,59%
17,19%
0,00%
10,94%

Total

128

Mean

2,12

Standard Dev.

1,24

Variance

1,54

Kontroliuojančiųjų institucijų gebėjimų stoka.
Didelę reikšmę
Vidutinę reikšmę
Mažą reikšmę
Neturi reikšmės
Neturiu nuomonės

44

34,38%

46

35,94%

23
1
14

17,97%
0,78%
10,94%

Total

128

Mean

2,18

Standard Dev.

1,23

Variance

1,52

Perkančios organizacijos netinkamai susiplanuoja pirkimus, neįvertina procedūrų terminų, keičia pirkimų planus.
Didelę reikšmę
Vidutinę reikšmę
Mažą reikšmę
Neturi reikšmės
Neturiu nuomonės

76

59,38%

41
10
0
1

32,03%
7,81%
0,00%
0,78%

Total

128

Mean

1,51

Standard Dev.

0,71

Variance

0,50

Perkančiųjų organizacijų mažas suinteresuotumas ir atsakomybė laiku vykdyti projekto veiklas, laikytis suplanuotų terminų, laiku
pradėti vykdyti pirkimus.
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Didelę reikšmę
Vidutinę reikšmę
Mažą reikšmę
Neturi reikšmės
Neturiu nuomonės

83

64,84%

38
4
0
3

29,69%
3,13%
0,00%
2,34%

Total

128

Mean

1,45

Standard Dev.

0,77

Variance

0,60

Perkančiųjų organizacijų gebėjimų viešųjų pirkimų srityje stoka.
Didelę reikšmę
Vidutinę reikšmę
Mažą reikšmę
Neturi reikšmės
Neturiu nuomonės

90

70,31%

34
2
0
2

26,56%
1,56%
0,00%
1,56%

Total

128

Mean

1,36

Standard Dev.

0,67

Variance

0,45

12. Kaip bendrai vertinate Jūsų agentūros viešųjų pirkimų patikros procedūras ir jų praktinį taikymą?
Paprastos ir aiškios
Visiškai sutinku
Sutinku
Nesutinku
Visiškai nesutinku
Neturiu nuomonės

14

10,94%

78

60,94%

27
5
4

21,09%
3,91%
3,13%

Total

128

Mean

2,27

Standard Dev.

0,83

Variance

0,69

Praktiškai pritaikomos
Visiškai sutinku
Sutinku
Nesutinku
Visiškai nesutinku
Neturiu nuomonės

18

14,06%

84

65,63%

22
1
3

17,19%
0,78%
2,34%

Total

128

Mean

2,12

Standard Dev.

0,74

Variance

0,55

Pakankamas reglamentavimo lygis
Visiškai sutinku

20

15,63%
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Sutinku
Nesutinku
Visiškai nesutinku
Neturiu nuomonės

58

45,31%

37
2
11

28,91%
1,56%
8,59%

Total

128

Mean

2,42

Standard Dev.

1,05

Variance

1,11

Užtikrina efektyvią viešųjų pirkimų priežiūrą (darbuotojų laiko sąnaudų aspektu)
Visiškai sutinku
Sutinku
Nesutinku
Visiškai nesutinku
Neturiu nuomonės

5

3,91%

55

42,97%

54
10
4

42,19%
7,81%
3,13%

Total

128

Mean

2,63

Standard Dev.

0,81

Variance

0,66

Operatyviai atnaujinamos
Visiškai sutinku
Sutinku
Nesutinku
Visiškai nesutinku
Neturiu nuomonės

15

11,72%

77

60,16%

22
3
11

17,19%
2,34%
8,59%

Total

128

Mean

2,36

Standard Dev.

1,02

Variance

1,04

Įvardinkite pagrindinius viešųjų pirkimų tikrinimo procedūrų trūkumus. Kaip siūlytumėte tobulinti procedūras?

Ilgos procedūros
Tikrinimo apimtys didelės (VK pozicija, kad turime labai detaliai tikrinti); darbuotojų mažoka; trūksta VPĮ nuostatų aiškinimo dokumento
(padėtų išvengti interpretacijų).
Siūlyčiau viešųjų pirkimų tikrinimo lapą pildyti el. sistemoje nespausdinant popierinės versijos. tikrinimo lapas būtų saugomas jau
egzistuojančiose sistemose. Be to, tikrinimo labo klausimynus galėtų parengti Viešųjų pirkimų ir kitų atsakingų institucijų specialistai.
Tikrinimo lapas būtų unifikuotas visos agentūroms. Kadangi tikrinimo dokumentas būtų ruoštas specialistų ir praktikų, jis būtų optimalus.
Neturiu nuomonės
bendrų ilgalaikių VPT nuostatų nebuvimas, skirtingi išaiškinimai.
Neatitikimai su VPĮ
Supaprastinti
trūkumų nėra
Aiškumo stoka, per daug vietos interpretavimui.
Reikšmingų trūkumų nepastebėjau.
Reikalingi papildomi ekspertai.
Nedubliuoti darbo, kurį atlieka VPT; susitarti priežiūrą vykdančioms institucijoms dėl vienodo tikrinimo, traktavimo taškų.
"1. Projektų vykdytojai pateikia ne visus reikiamus dokumentus - dažnai tenka prašyti papildomai (užtrunka pirkimų tikrinimas).
2. Nenuspėjama VPT ir VK nuomonė, todėl neaišku, kokį sprendimą priimti tikrinant (nes pvz. is VPT tel. gauta konsultacija, kurios vėliau iš
esmės neįmanoma įrodyti gali būti priešinga vėliau paskelbtai oficialiai pozicijai)."
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Netikrinti smulkių iki 10 tūkst. Lt vertės pirkimų, nes tokių pirkimų tikrinimas prieštarauja kaštų naudos principui, o darbuotojų laiko
sąnaudos naudojamos neefektyviai.
Nustatyti trūkumai reguliariai taisomi, todėl pastabų šiai dienai neturiu.
Didelis dėmesys smulkmenoms.
Reikėtų tikrinti konkrečius kertinius klausimus ir turėti aiškią ir konkrečią šių klausimų tikrinimo metodiką, o ne stengtis tikrinti viską, bet
labai paviršutiniškai.
tikrintinų klausimų skaičius galėtų būti žymiai mažesnis, tačiau Valstybės kontrolei paliepus jų skaičius vis didėja (Tikriname net labai
formalius dalykus, kurie, mano nuomone, yra visiškai neesminiai)
Mano manymu, Agentūra ir taip pakankamai (pagal esamas galimybes) tikrina viešuosius pirkimus ir neturi tokių pajėgumų tikrinti juos dar
išsamiau, nes tai jau VPT darbas. Jeigu gautų daugiau papildomų etatų ir būtų daugiau viešųjų pirkimų specialistų su aukštesne kvalifikacija
ir didesne patirtimi nei dabartiniai mūsų VP specialistai, kurie galėtų atrankos būdu dažniau patikrinti pirkimus, nes projektų vadovai ypač
išsamiai patikrinti šių dokumentų neturi tokios kvalifikacijos ir neturi fiziškai tiek laiko įsigilinti. Šiuo metu į VP specialistus kreipiamasi tada,
kada projektų vadovas įtaria kažkokį neatitikimą, tačiau galutinę išvadą, nors ir su VP specialisto rekomendacija, vistiek priima projekto
vadovas. Manau, kad būtų tikslinga, jei VP specialistai prisiimtų daugiau atsakomybės už VP dokumentų tikrinimą.
viešuosius pirkimus turėtų tikrinti viešųjų pirkimų specialistai.
Daugiau atsakomybės perduoti viešųjų pirkimų specialistams. projektų vadovai turi būti visų galų meistrai - išmanyti finansus, vadybą,
viešuosius pirkimus. tokiu būdu niekada nebus pasiekta kokybė.
Neturiu nuomonės
Viešuosius pirkimus turi tikrinti kompetentingi viešųjų pirkimų specialistai.
Apskritai, kokia prasmė tikrinti viešuosius pirkimus, jei dažniausiai stengiamasi per paaiškinimus 'pritraukinėjama', kad tik būtų pripažintas
pirkimas tinkamai įvykdytu.
Pagrindinis trūkumas - žinių, kompetencijos stoka. Siūlymas - organizuoti daugiau mokymų.
Siūlau daugiau mokymų pravesti, o tada jau bus galima kalbėti apie procedūrų tobulinimą.
Manau, kad Agentūra turėtų tikrinti tik procedūrinius VP aspektus bei tai, ar pirkimo objektas yra numatytas projekte. Tačiau Agentūra
neturėtų gilintis į kiekvieno pirkimo specifiką, pvz. vertinti ar tinkami keliami specifiniai kvalifikaciniai reikalavimai.
Viešuosius pirkimu turėtų tikrinti viešųjų pirkimų specialistai, o ne projektų vadovai.
Procedūros neapima visų įmanomų aspektų, o iš tikrintojo reikalaujama, kad visi aspektai būtų išnagrinėti.
VP dokumentus turi tikrinti specialistai, kurie specializuojasi VP, o ne projektų vadovai. Per didelis darbo krūvis projekto vadovams ir
patirties stoka sudaro didelę klaidų galimybę.
Manu, kad kontrolė tūrėtų būti didesnė.
Kaip jau ir minėjau, dėl prie 10 klausimo, pagrindinis trūkumas yra aklas taisyklių taikymas, neatsižvelgiant į turinį ir įtaką pirkimo
rezultatams.
Nėra trūkumų
Kitų kontroliuojančių institucijų neribotas atsakymų į Agentūros paklausimus rengimo laikas. tai stabdo sprendimų priėmimus Agentūroje
bei projektų veiklas.
Mažiau apkrauti Agentūros darbuotojus viešųjų pirkimų tikrinimu, o palikti atsakomybę vykdytojams ir VPT. Tikrinti tik tą dalį, kuri susijusi
su administravimo sutartimi, o ne tikrinti viešuosius pirkimus iš esmės, ką turėtų daryti VPT.
Neturiu kompetencijos įvertinti pačių procedūrų trūkumus.
viešųjų pirkimų tikrinimo procedūrų dokumentus turėtų tikrinti atskiras Viešųjų pirkimų skyrius (viešųjų pirkimų specialistai).
Neaiškumai dėl tam tikrų teisės normų taikymo konkrečiu atveju. Tokioje situacijoje gali padėti konsultacijos, mokymai, metodinė
medžiaga, praktinių atvejų apžvalga.
Viešųjų pirkimų procedūrų dokumentus turėtų tikrinti atitinkamą išsilavinimą turintys specialistai
neturiu nuomonės
Esminių problemų nėra. Dėl didelių darbo krūvių, dokumentų kiekio Agentūroje neįmanoma labai detaliai išnagrinėti VP dokumentus, todėl
norėtųsi, kad ir ateityje procedūros nesudėtingėtų, būtų paprastos ir įmanomos patikrinti turimų laiko sąnaudų atžvilgiu.
Patikros lapai yra labai gremėzdiški, bet visi bandymai juos supaprastinti sustabdomi VK.
funkcijų dubliavimas, kai Agentūra turi tikrinti tam tikrus pirkimų procedūrų aspektus, kuriuos tikrina ir VPT ar kt.
centralizuoti, pereiti į elektroninę/virtualią erdvę, kompiuterizuoti, mažinti žmogišką faktorių priimant sprendimus, sukurti ekonomiškumu
(nepereikvojimu)pagrįstą sistemą ir t.t. ir pan.
Nežinau
sudėtingos, reikalaujančios profesinių žinių VP srityje palaikymo ir atnaujinimo; siūlome supaprastinti VP procedūrų dokumentų tikrinimo
gylį ir imtį, įpareigojant perkančiąją organizaciją tinkamai vadovautis VPĮ nuostatomis; VP dokumentus tikrinti tiek, kiek tai susiję su
perkamu objektu.
Projektų vadovų patirties stoka. Viešųjų pirkimų vadovų patirties stoka.
Viešuosius pirkimus turėtų tikrinti tik viešųjų pirkimų specialistai, dirbdami tiesiogiai su pirkimais, kadangi jie gali užtikrinti tinkamą ir
kokybišką dokumentų patikrinimą, kontroliavimą. Projekto vadovai negali ir neturiu tinkamo išsilavinimo, atlieka kitus projekto
administravimo darbus, kas apsunkina gilinimąsi į VP dažnus pakeitimus, nuolatinį ir nuoseklų darbą su teisės aktais ir pan.
Pastebėta, kad jei vienoj vietoj yra pakoreguota, tačiau kitoje vietoje ne. Taip pat ne visi pasikeitimai yra aptariami.
Daugiau atsakomybės projekto vykdytojams.PL klausimyno mažinimas.
Procedūrų taikymo instrukcijos turėtų būti išsamesnės, pateikiama gerųjų pavyzdžių, kad galima būtų palyginti (pvz. kvalifikaciniai
reikalavimai).
Viešųjų pirkimų dokumentus turi tikrinti viešųjų pirkimų specialistai
Siūlyčiau, kad viešuosius pirkimus tikrintų viešųjų pirkimų specialistas, o ne visi Projektų vadovai po trumpų mokymų. Mano nuomone tik
tam tikros srities specialistas gali tinkamai atlikti savo darbą.
Daugiau realių pavyzdžių reikia.
Viešųjų pirkimų dokumentus turėtų tikrinti atitinkamą išsilavinimą turintys asmenys, tada ir procedūros, kurias jie kuria, būtų aiškios ir
tinkamos.
po paskutinio Valstybės kontrolės audito buvo atnaujintos VP procedūros, kurios šiuo metu yra pakankamai aiškios ir suprantamos.
Labai daug rekomendacijų, kurias reikia įtraukti į patikros lapus.
Viskas dabar yra gerai.
Operatyviau atnaujinti tikrinimo procedūras, aiškiau formuluoti klausimus.
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Pastabų nėra.
Neturiu atsakymo
Viešųjų pirkimų patikros lape išdėstyti tikrinimo klausimai ne visada leidžia pilnai įsitikinti ar įvykdytas pirkimas vadovaujantis LR teisės
aktais yra teisingas.
Sudėtingos, painios, dažnai keičiamos procedūros. Siūlau arba paprastinti procedūras arba perduoti tikrinti visus dokumentus viešųjų
pirkimų specialistams.
Procedūros normalios, tik viešųjų pirkimų procedūras turėtų vertinti specialistai su atitinkamu išsilavinimu, t. y. viešųjų pirkimų specialistai.
Po pateiktų Valstybės kontrolės išvadų buvo labai sugriežtintas viešųjų pirkimų dokumentų tikrinimas. Tam tikri reikalavimai turėtų būti
taikomi viešųjų pirkimų tarnybai, o ne projekto vadovams.
Galėtų būti detalesnės.
Tinkamai įvertinti pirkimo procedūrą neužtenka atsakyti vien į formalius patikrų lapo klausimus. Reikia turėti labai daug praktinės patirties
ir vertinat pirkimo dokumentus į visą pirkimą žiūrėti kaip visumą.
Dažnai keičiasi teisės aktai ir VPĮ, jie pateikiami taip, kad neaišku kaip taikyti, VPT specialistai skirtingai aiškina problemas ir iškeliamus
klausimus.
Jei PV teikiami dokumentai būtų arčiau standartinių, tai ir VP tikrinimas būtų paprastesnis.
Reikėtų daugiau viešųjų pirkimų specialistų. Teisės aktų išaiškinimo apie jų pritaikymą praktikoje.
Neefektyvi VP priežiūra
Esminių trūkumų nėra. Siūlyčiau tobulinti bendradarbiavimą tarp institucijų, kurios atsakingos už viešųjų pirkimų procedūrų dokumentų
tikrinimą.
dažniau keisti, atsižvelgiant į nustatomus pažeidimus ir audito pastabas
Neturiu nuomonės
standartizuoti pirkimo dokumentus ir FIDIC sutarčių sąlygas
Būtina vengti dubliavimo tarp skirtingų institucijų. Jei tam tikrus duomenis tikrina Viešųjų pirkimų tarnyba, tas neturi būti tikrinama
pakartotinai (pvz. skelbimų turinys, įvairūs terminai ir pan.)
Nustatyti pirkimus pagal jų vertę, kuriuos turėtų tikrinti Agentūros viešųjų pirkimų specialistai. Šiuo metu Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus
specialistai pirkimų procedūrų dokumentus tikrina tik tuo atveju, jeigu projekto vadovas nustato neatitikimus.
Tiesiogiai nedirbu.
Turėtų būti aiškesnis teisinis reglamentavimas. Daug poįstatyminių aktų (t.y. rekomendacijų, metodikų ir pan.), tačiau šie dokumentai
dažnai yra neaiškūs ir dviprasmiški. Šiuose norminiuose aktuose nagrinėjami tik tipiški ir visiems aiškus pavyzdžiai. Būtina patikslinti
kainodaros metodiką, nes šioje metodikoje yra daug statybos darbų pirkimo sutarčių kainodaros neaiškumų, ypatingai fiksuotų įkainių
kainos apskaičiavimo būdo atveju.
Atnaujinti po paskutiniosios VPI redakcijos.
Būtų gerai, kad jos būtų aiškesnės ir paprastesnės
Nekomentuosiu
Pastabų neturiu.
Procedūros galėtų būti pritaikytos ne bendrai visam Struktūrinės paramos departamentui, bet detalizuotos atsižvelgiant į sektorius, kuriems
skiriama parama
Kaip tik šiuo metu atliekamas procedūros keitimas, atsižvelgiant į Valstybės kontrolės pateiktus pastebėjimus - numatyta didinti paskesnės
viešųjų pirkimų patikros apimtį, patikros lapai išplėsti komentarais, detalizuojant kas tikrinama prie kiekvieno patikros lapo klausimo, tuo
siekiant aiškumo ir vienodumo.
Siūlymas - labiau plėtoti standartinių pastabų suvestines.
Paprastinti , tačiau tuomet turi paprastėti Valstybės kontrolės tikrinimo procedūros
Pažeidiminiai klausimai kyla už patikros lapo klausimyno’ ribų'
"Nepakankamas reglamentavimo lygis. Nepakankama projektų vykdytojų kompetencija viešųjų pirkimų srityje.
Pernelyg ilgas kreipimųsi nagrinėjimas VPT. "
Didelė teisės aktų kaita (VP teisinis reglamentavimas). Per lėtas teisės aktų taikymo išaiškinimas. VPT žodinės konsultacijos skiriasi nuo
rašytiniu. Spartesnis teisės aktų aiškinimas ir darbuotojų mokymai.
Viešųjų pirkimų tikrinimo procedūrų trūkumų (išskyrus laiko stokos) nematau.
Turėtų būti aiškiau reglamentuota (pvz. suformuojant konkrečius trumpus klausimus), kas turėtų būti tikrinama pirkimo tikrinimo metu, ir
vengiant tokių klausimų, į kuriuos norint atsakyti faktiškai reikia įvertinti, ar pirkimas atitinka visus viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.
Labiau detalizuoti situacijas, kad padengti daugiau įvairesnių atvejų ir PO sudaryti galimybes susipažinti su rekomendacijomis virtualiai, o ne
kiekvienai kuriant asmeninį raštą.
Projektų vadovas yra nekvalifikuotas vertinti viešųjų pirkimų dokumentus ir nežino daug niuansų. Todėl manau kad pirkimo dokumentus
turi vertinti viešųjų pirkimų specialistai.
Kadangi už viešųjų pirkimų vykdymą atsakinga perkančioji organizacija reiktu supaprastinti viešųjų pirkimų kontrolę įgyvendinančiojoje
institucijoje paliekant atsakingą perkančiąją organizaciją, bet šiuo finansavimo laikotarpio metu, viešųjų pirkimų tikrinimo klausimynas
sudėtingėja ir ilgėja
Šiuo metu nežinau kaip būtų galima patobulinti viešųjų pirkimų tikrinimo procedūras.
Būtina paprastinti procedūras ir mažinti tikrinimo mastą. Daugiau atsakomybės projektų vykdytojams.
Siūlau dalį klausimų atsakinėti viešųjų pirkimų specialistams (tai jų duona). Tokiam tikslui įkurti skyrių. Kuris efektyviai spręstų visus kilusius
klausimus susijusius su viešaisiais pirkimais. Tokiu būdu būtų spartėtų viešųjų pirkimų priežiūra.
Situaciją ženkliai pagerintų parengti standartiniai, privalomai naudojami ES finansuojamuose projektuose dokumentai, nes visas tikrinimas
praktiškai susivestų tik į pirkimo objekto ir kvalifikacinių reikalavimų patikrą
Operatyvesnis atnaujinimas pasikeitus vpį, aiškesnis reglamentavimas.
Patikrinama tik paviršutiniškai, todėl vėliau kyla nemažai problemų.
agentūros taikoma pirkimo dokumentų išankstinė patikra nebūtinai duoda teigiamų rezultatų, t.y. perkančiosios organizacijos dažnu atveju
neatsižvelgia į agentūros teikiamas pastabas, todėl agentūros darbuotojų įdėtas darbas netenka prasmės. vienas iš siūlymų tobulinimui, tai
įpareigoti perkančiąsias organizacijas atsižvelgti į agentūros teikiamas pastabas
pasiūlymų neturiu
Nuo 2012.01 įvestas reikalavimas vykdant išankstinę ir paskesnę priežiūrą sutikrinti ar paskelbtas pirkimas pirkimų suvestinėje CVPP yra
perteklinis ir neužtikrinantis pirkimų projekte kokybės. Tai turėtų kontroliuoti VPT.
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Procedūros yra nuolat tobulinamos, atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją.
Viešųjų pirkimų dokumentų antrinį patikrinimą turėtų atlikti viešųjų pirkimų specialistas, jeigu pirminį tikrinimą atliekantis asmuo viešųjų
pirkimų srityje turi mažiau nei vienerių metų patirtį.
Trūksta daugiau akcentavimo į konkrečius punktus
Neturiu nuomonės
Neturiu nuomonės
Supaprastinti.
Dažnai tenka tikrinti pirkimus jų procedūroms jau įvykus, kai nebegalima tikslinti pirkimo sąlygų, sutarčių projektų ir pan. (dažna situacija,
kai Finansavimo sąlygų aprašuose reikalaujama, kad viešieji pirkimai jau būtų įvykdyti teikiant paraišką). Tačiau išankstinis visų pirkimų
tikrinimas taip pat nėra įmanomas dėl didelių darbo krūvių. Būtina didinti perkančiųjų organizacijų kompetenciją pirkimų organizavime.
14. Kokią reikšmę žemiau nurodytos problemos turi ribotam ekonominio naudingumo kriterijaus taikymui?
Perkančiosios organizacijos neturi patirties ir gebėjimų

68

56,20%

33

27,27%

Mažą reikšmę

4

3,31%

Neturi reikšmės

0

0,00%

16

13,22%

Didelę reikšmę
Vidutinę reikšmę

Neturiu nuomonės

Total

121

Mean

1,87

Standard Dev.

1,34

Variance

1,78

Trūksta išaiškinimų, kaip taikyti ekonominio naudingumo kriterijų
Didelę reikšmę
Vidutinę reikšmę
Mažą reikšmę
Neturi reikšmės
Neturiu nuomonės

53

43,80%

40

33,06%

8

6,61%

1

0,83%

19

15,70%

Total

121

Mean

2,12

Standard Dev.

1,40

Variance

1,95

Didelė ginčų rizika

49

40,50%

41

33,88%

Mažą reikšmę

7

5,79%

Neturi reikšmės

2

1,65%

22

18,18%

Didelę reikšmę
Vidutinę reikšmę

Neturiu nuomonės

Total

121

Mean

2,23

Standard Dev.

1,46

Variance

2,13
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Griežta ir nelanksti kontroliuojančiųjų institucijų pozicija ekonominio naudingumo kriterijaus taikymo atžvilgiu
Didelę reikšmę
Vidutinę reikšmę
Mažą reikšmę
Neturi reikšmės
Neturiu nuomonės

23

18,85%

47

38,52%

18

14,75%

4

3,28%

30

24,59%

Total

122

Mean

2,76

Standard Dev.

1,45

Variance

2,12

Ilgesnė pirkimo trukmė
Didelę reikšmę
Vidutinę reikšmę
Mažą reikšmę
Neturi reikšmės
Neturiu nuomonės

30

24,59%

50

40,98%

19

15,57%

3

2,46%

20

16,39%

Total

122

Mean

2,45

Standard Dev.

1,34

Variance

1,79

Ekspertų, galinčių nustatyti/ įvertinti kriterijus, stoka
Didelę reikšmę
Vidutinę reikšmę

64

52,89%

32

26,45%

Mažą reikšmę

6

4,96%

Neturi reikšmės

0

0,00%

19

15,70%

Neturiu nuomonės

Total

121

Mean

1,99

Standard Dev.

1,42

Variance

2,01

Neteko susidurti, kad kontroliuojančios institucijos griežtai ir nelanksčiai pasisakytų dėl ekonominio naudingumo taikymo. Didžiausia įtaka
šio vertinimo kriterijaus netaikymui turi perkančiųjų organizacijų žema kvalifikacija
Nesu susidūrusi su pirkimais, kuriame taikytų ekonominio naudingumo kriterijų.
Neturiu pakankamos patirties įvertinti ekonominio naudingumo kriterijaus taikymo.
Šį klausimą turėtumėte užduoti PO darbuotojams, kurie vykdo pirkimus.
Tikrinant viešuosius pirkimus beveik neteko susidurti su ekonominio naudingumo vertinimo kriterijumi.
Mūsų praktikoje ENK taikomas itin retai, o kai būna taikomas, PO tai daro kvalifikuotai ir sklandžiai.
šio kriterijaus PO netaiko, arba taiko itin retai TID administruojamuose projektuose
Didelė problema taikant ekonominio naudingumo kriterijus yra ta, kad jais dažnai manipuliuojama norint, kad pirkimą laimėtų numatytas
tiekėjas.
Į 15 klausimą 'Statybos darbai', 'Techninė priežiūra' atsakymus nurodžiau 'Ne, neteko pastebėti', tačiau atsakymas nėra tikslus, kadangi
mano administruojamuose projektuose tokių išlaidų nėra.
15. Ar yra tekę pastebėti, kad pirkimus finansuojant ES struktūrinės paramos lėšomis, padidėja perkamų prekių, paslaugų ar
darbų įkainiai, jie viršija rinkos įkainius?
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Statybos darbai
Taip, tai dažna problema.
Taip, teko pastebėti keletą kartų.

28
26

21,88%
20,31%

57,81%

Total

74
128

Mean

2,36

Standard Dev.

0,82

Variance

0,67

Ne, neteko pastebėti.

Techninė priežiūra
Taip, tai dažna problema.
Taip, teko pastebėti keletą kartų.

24
28

18,75%
21,88%

59,38%

Total

76
128

Mean

2,41

Standard Dev.

0,79

Variance

0,62

Ne, neteko pastebėti.

Mokymai
Taip, tai dažna problema.
Taip, teko pastebėti keletą kartų.

37
38

28,91%
29,69%

53
128

41,41%

Total
Mean

2,13

Standard Dev.

0,83

Variance

0,69

Ne, neteko pastebėti.

Projektų administravimas
Taip, tai dažna problema.
Taip, teko pastebėti keletą kartų.
Ne, neteko pastebėti.

44

34,38%

40
44

31,25%
34,38%

Total

128

Mean

2,00

Standard Dev.

0,83

Variance

0,69

IT sistemų kūrimas
Taip, tai dažna problema.
Taip, teko pastebėti keletą kartų.

36
26

28,13%
20,31%
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Total

66
128

Mean

2,23

Standard Dev.

0,86

Variance

0,75

Ne, neteko pastebėti.

51,56%

Prekės
Taip, tai dažna problema.
Taip, teko pastebėti keletą kartų.

33
42

25,78%
32,81%

41,41%

Total

53
128

Mean

2,16

Standard Dev.

0,81

Variance

0,65

Ne, neteko pastebėti.

16. Ar esate tikrinęs viešųjų pirkimų, kai buvo taikomos VPĮ išimtys (pirkimai iš socialinių įmonių, pirkimai iš susijusių įmonių)?
Taip
46
35,94%

Total

82
128

Mean

1,64

Standard Dev.

0,48

Variance

0,23

Ne

64,06%

17. Kokios problemos pastebimos, kai yra taikomos VPĮ išimtys (pirkimai iš socialinių įmonių, pirkimai iš susijusių įmonių)?
Mažai tokių pirkimų būna, todėl esminių problemų nėra.
Neteko daug tikrinti, problemų nepastebėjau
Nėra praktikos ir pakankamai žinių (VPT nekonsultuoja klausimais, kurių nereglamentuoja VPĮ) tad perkančiosios organizacijos siekia
piktnaudžiauti savaip interpretuodamos nuostatas.
Tikrinti pirkimai iš socialinių įmonių jokių išskirtinių ypatumų neturėjo, problemų nepastebėta.
nustatomi aukšti kvalifikaciniai reikalavimai, kuriuos turi tik 1-2 socialinės įmonės, todėl ribojama konkurencija
Neteko dar iki šiol pastebėti problemų, nes tokių pirkimų nebuvo daug, vos keli. Dokumentams buvo pritarta.
pati išimtis savaime yra problema. Lietuvoje išimčių tiesiog negalima leisti, nes jomis pradedama piktnaudžiauti.
Trūksta įgaliojimų ir galimybių sukontroliuoti piktnaudžiavimą.
nežinau
Labai maža konkurencija, dažniausiai 1 ar 2 pasiūlymai.
dėl nepakankamo reglamentavimo aiškumo šioje srityje dažnai kyla klausimų, ar pagrįstai naudojamasi numatytomis VPĮ išimtimis.
Prieš kelerius metus tikrinau pirkimą iš susijusios įmonės - tada esminė problema buvo nepakankamas reglamentavimas ES paramos
administravimo prasme: buvo neaišku, kaip traktuoti pelną, kurį gauna dukterinė PO įmonė.
Susidaro vaizdas, kad socialinės įmonės sukurtos specialiai vykdyti tokiems pirkimams.
Dažnai naudojamasi išimtimis
Problemų nepastebėta
Manipuliuojama sąvoka socialinės įmonės ir kada jomis tampama
Skaidrumo užtikrinimo stoka.
Galimas VPĮ principų pažeidimas
Mažai įmonių siūlančių tokias paslaugas.
Nieko nesiskiria nuo kitų VP, tik kad tiekėjų siauresnis spektras.
Nereglamentuotas ES paramos panaudojimas, vykdant pirkimus iš susijusių (dukterinių) įmonių
Viešųjų pirkimų specialistų rengiančių pirkimo dokumentus kvalifikacijos stoka
pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas, todėl nėra tiekėjų konkurencijos ir pasiūlymo kaina būna didesnė nei rinkos
Kartais trūksta išaiškinimų, kada ir kaip turi būti taikomos išimtys. Tam tikrais atvejais kyla įtarimų, kad tokiu būdu siekiama sukurti sąlygas
dalyvauti pirkime konkrečiam tiekėjui

207

Viešųjų pirkimų poveikio Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumui vertinimas

Kyla abejonių dėl socialinių įmonių gebėjimo patirties, gebėjimų suteikti kokybiškas paslaugas, kai perkamos mokymų ir konsultavimo
paslaugos pagal mažiausios kainos kriterijų.
Tiekėjai/rangovai turi mažai patirties, todėl kyla grėsmė, kad jie negalės tinkamai įgyvendinti sutarties.
Rinkos dalyviu ribojimas, kuomet perkami rangos darbai iš socialinių įmonių; taip pat ribotos galimybės tokioms įmonėms savarankiškai
įgyvendinti pirkimo sutartį.
Menka konkurencija (dalyvauja vos keli dalyviai), aukštos kainos.
Aukštesnė pirkimo kaina
Maža konkurencija, didesnė pasiūlyta kaina
Vykdant pirkimus iš socialinių įmonių neįvertinama aplinkybė, kad socialinė įmonė turi pati gaminti perkamas prekes, paslaugas arba
vykdyti darbus, subtiekėjai/subrangovai taip pat turi būti socialinės įmonės, todėl turime fiksuotą pažeidimą, kai iš socialinės įmonės buvo
nusipirktos prekės, kurių socialinė įmonė pati negamino, o jas tiesiog perpirko.
netinkamai suprantomos perkančiųjų organizacijų VPĮ išimtys
Labai ribotas potencialių tiekėjų (dalyvių) skaičius ir atitinkamai - perkančiųjų organizacijų piktnaudžiavimai nustatant kvalifikacinius
reikalavimus.
Ribota pasiūla.
Vykdant pirkimus pagal LR viešųjų pirkimų įstatymo 91 str., projekto vykdytojai neatsižvelgia į tą reikalavimą, kad perkamos prekės,
paslaugos ir darbai turi būti 91 str. nurodytų įmonių gaminami, teikiami ir vykdomi, t.y. neturi būti perpardavimo.
Eilinis piktnaudžiavimas pasinaudojant įstatymo spragomis.
Problemos nepastebėtos.
Konkurencijos stoka
Nekokybiškai atliekamos paslaugos, trūksta kvalifikuotų ekspertų atlikti numatytas pirkimo sutartyje paslaugas (pvz. sistemos diegimo
paslaugų atv.), ilgėja paslaugų atlikimo terminai.
Yra tik 1 ar 2 socialinės įmonės, kurios gali vykdyti rangos darbus. Todėl smarkiai sumažėja konkurencijos galimybė.
Tikrintas pirkimas iš socialinės įmonės. Problemų nepastebėjau.
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PO, kurie vykdo ES finansuojamus projektus, apklausa

TOP 100 PO
Nepriklauso TOP 100 PO
1. Ar laikantis visų Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų Jūsų organizacijai pavyksta nusipirkti labiausiai organizacijos poreikius atitinkančias
prekes, paslaugas ar darbus, kurie finansuojami ES lėšomis?
Prekės
Praktiškai visada
Dažnai
Retai
Beveik niekada
Negaliu atsakyti

15

23,81%

51

31,48%

36

57,14%

75

46,30%

7
0
5

11,11%
0,00%
7,94%

19
2
15

11,73%
1,23%
9,26%

Total

63

162

Mean

2,11

2,10

Standard Dev.

1,03

1,15

Variance

1,07

1,31

Darbai
Praktiškai visada
Dažnai
Retai
Beveik niekada
Negaliu atsakyti

18

26,87%

47

28,83%

26

38,81%

50

30,67%

17
0
6

25,37%
0,00%
8,96%

24
5
37

14,72%
3,07%
22,70%

Total

67

Mean

2,25

Standard Dev.

1,13

Variance

1,28

Paslaugos
Praktiškai visada
Dažnai
Retai
Beveik niekada
Negaliu atsakyti

163

13

18,57%

55

32,35%

42

60,00%

74

43,53%

12
2
1

17,14%
2,86%
1,43%

25
3
13

14,71%
1,76%
7,65%

Total

70

Mean

2,09

Standard Dev.

0,78

Variance

0,60

170

2. Kaip dažnai Jūsų organizacijai teko susidurti su šiomis situacijomis įgyvendinant ES lėšomis finansuojamus pirkimus?
Netenkino įsigytų prekių/darbų/paslaugų kokybė.
Taip, tai dažna problema
Taip, teko susidurti keletą kartų
Ne, neteko susidurti

14

18,67%

16

9,04%

36

48,00%

88

49,72%

21

28,00%

67

37,85%
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Negaliu atsakyti

4

Total

75

Mean

2,20

Standard Dev.

0,81

Variance

0,65

Reikiamų prekių/darbų/paslaugų taip ir nenusipirkome, kadangi teko nutraukti pirkimo procedūras.
Taip, tai dažna problema
3
Taip, teko susidurti keletą kartų
25
Ne, neteko susidurti
Negaliu atsakyti

5,33%

3
39

1,74%
22,67%

44

59,46%

124

72,09%

2

2,70%

6

3,49%

74

Mean

2,61

Standard Dev.

0,62

Variance

0,38

172

Kol truko viešųjų pirkimų procedūros perkamos prekės/darbai/paslaugos organizacijai tapo nebereikalingos.
Taip, tai dažna problema
2
2,70%
Taip, teko susidurti keletą kartų
14
18,92%

1,72%
10,92%

75,68%

145

83,33%

2

2,70%

7

4,02%

74

Mean

2,78

Standard Dev.

0,53

Variance

0,28

Ne, neteko susidurti
Negaliu atsakyti

3
19

56

Total

Pasikeitė situacija ir suplanuoti projekto pirkimai (dalis pirkimų) tapo nebeaktualūs.
Taip, tai dažna problema
Taip, teko susidurti keletą kartų

3,39%

4,05%
33,78%

Total

Ne, neteko susidurti
Negaliu atsakyti

6

177

174

3
20

4,00%
26,67%

5
39

2,91%
22,67%

52

69,33%

122

70,93%

0

0,00%

6

3,49%

Total

75

Mean

2,65

Standard Dev.

0,56

Variance

0,31

172

Viešųjų pirkimų procedūros užtruko, todėl vėlavo projekto veiklų įgyvendinimas.
Taip, tai dažna problema
Taip, teko susidurti keletą kartų
Ne, neteko susidurti
Negaliu atsakyti

Total

40

53,33%

39

22,03%

29
5
1

38,67%
6,67%
1,33%

89

50,28%

48
1

27,12%
0,56%

75

177
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Mean

1,56

Standard Dev.

0,68

Variance

0,47

Pirkimą teko kartoti kelis kartus.
Taip, tai dažna problema
Taip, teko susidurti keletą kartų
Ne, neteko susidurti
Negaliu atsakyti

11

14,86%

17

9,77%

48

64,86%

87

50,00%

13
2

17,57%
2,70%

68
2

39,08%
1,15%

Total

74

Mean

2,08

Standard Dev.

0,66

Variance

0,43

174

ES paramą administruojančios institucijos pritaikė finansines korekcijas dėl viešųjų pirkimų pažeidimų/neatitikimų (netinkamos finansuoti
išlaidos, pažeidimų fiksavimas).
Taip, tai dažna problema
6
8,00%
5
2,86%
Taip, teko susidurti keletą kartų
22
29,33%
37
21,14%
Ne, neteko susidurti
Negaliu atsakyti

44

58,67%

119

68,00%

3

4,00%

14

8,00%

Total

75

Mean

2,59

Standard Dev.

0,70

Variance

0,49
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Gal galėtumėte nurodyti kitus atvejus, kai viešųjų pirkimų procedūros trukdė ES finansuojamo projekto įgyvendinimui?
TOP 100 PO komentarai:
Viesuju pirkimu proceduru metu sudetinga isigyti specifine moksline iranga ar priemones, nes mokslininkams reikia konkrecios irangos, su
kuria dirbama, o ne pigiausios pasiulytos (daznai nesutampa), tokiu atveju tiesiog nebeimanoma ivykdyti mokslinio tyrimo. Taip pat
apsunkintas infrastrukturiniu projektu igyvendinimas del reikalavimo paskelbti uzduoti pries 10 d. - ir anskciau pavykdavo nusipirkti darbus,
toks papildomas reikalavimas - laiko ilginimas. Viesuju p. istatymas turetu buti is esmes taisytinas taip, kaip naudojamas Vokietijoje,
Prancuzijoje ir pan.
Derinimai su įgyvendinančiom institucijom.
nETRUKDE
Sudėtinga su pirkimo būdo parinkimu bei ar tai darbai ar paslauga nustatymu
ne
Labai dažnai keičiasi konkurso dokumentų šablonai.
Ilgas VPT atsakymo terminas dėl viešųjų pirkimų procedūrų taikymo.
Labai ilgai agentūros vertina pirkimo sąlygas, o po to pirkimo dokumentus.
Kartais labai ilgai užtrunka viešųjų pirkimų dokumentų derinimas su agentūra ir po visų pirkimų procedūrų mažai laiko lieka veiklų
įgyvendinimui.
"1.Nepagrįstas arba dėl smulkių techninių detalių atidedamas ES paramą administruojančių agentūrų sprendimai dėl lėšų apmokėjimo.
2.Laiko gaišimas dėl Viešųjų pirkimų tarnybos papildomų kontrolės procedūrų arba nepagrįstų sprendimų.
3.Nuo 212-01-01 įvesti papildomi skelbimai, ataskaitos ir nereikalingas techninių specifikacijų skelbimas smulkiuose pirkimuose arba po
neįvykusių atvirų konkursų.
4.Pakartotinės arba nepagrįstos tiekėjų pretenzijos."
"Įgyvendinančios institucijos neveiklumas, pvz. prašoma VPT įvertinti pirkimo dokumentus, nors analogiški pirkimai pagal tuos pačius
pirkimo dokumentus yra vykdyti ir VPT nuomonė yra gauta anksčiau.
Gautos pasiūlymų kainos didesnės nei planuota kaina ir praktiškai nėra galimybės vykdyti derybų dėl kainos sumažinimo, nes ateityje dėl
neskelbiamų derybų grės korekcijos.
Labai ilga pirkimo dokumentų derinimino procedūra su igyvendinačiąja (kartais trunka ir pusę metų, nors už viską atsako perkančioji, bet be
suderinimo nėra galimybės pradėti viešajį pirkimą).
Derinant pirkimo dokumentus labai siaurai žiūrima į įvairias VPT rekomendacijas.
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Kartais nesutampa VPT nuomonė su Valstybės kontrolės nuomone (gavus teigiamą VPT išvadą iki sutarties sudarymo, pasitaiko, kad
Valstybės kontrolė turi kitokią nuomonė, kai tikrina vėliau).
Nepagrįstų pretenzijų atvejai, ieškiniai be pagrindo."
Viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančiios įmonės už darbų, paslaugų pirkimą siūlo pasiūlo didesnę kainą, nei galima ES parama ir
Savivaldybės biudžetas
"1. Statybos darbų projektuose dažnai atsiranda papildomų darbų, kuriuos reikia nupirkti arba darbų, kurių reikia atsisakyti. Šioms
procedūroms atlikti reikalinga gauti VPT pritarimą, tai užtrunka nerealiai ilgai, trukdo objekto statybos darbus, o nereitai VPT, neįsigilinusi į
realią situaciją, neleidžia atlikti šių procedūrų.
2.Kitas dažas atvejis - dėl tikrai ne nuo rangovo priklausančių aplinkybių būna būtina pratęsti rangos sutartis, VPT to daryti praktiškai
visuomet neleidžia.
3. Dar absurdiškesnis atvejis, kuomet pagal VPT rekomendacijas būtina nutraukti pirkimų procedūras tuomet, jeigu būna aukštesnė kaina
nei planuota. Neįmanoma centų tikslumu suplanuoti pirkimo kainos.... tai nerealu."
negaliu
sudėtinga nusipirkti konkretaus lektoriaus paskaitas/mokymus arba konkretaus konsultanto paslaugas.
Tokių nebuvo
tokių nepasitaikė
Pačios procedūros netrukdo, trukdo tų procedūrų gremėzdiškumas, kai siekiant nepažeisti įstatymo, menkiausias pirkimas tampa
prilyginamas vos ne tarptautiniam konkursui.
Ilga ir neefektyvi pirkimo procedūra
2012-02-27 Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) Metodinei tarybai pateikus išaiškinimą (buvo paskelbtas VPT tinklalapyje) dėl pirkimo vertės
skaičiavimo (pasiūlymų vertinimo metu oerkančioji organizacija negali keisti pirkimui skirtų lėšų dydžio), keletą pirkimų teko skelbti iš naujo.
Numatome, kad ateityje tokių situacijų bus daug ir dėl to vėluos projektų veiklų įgyvendinimas ir kartu ES lėšų įsisavinimas.
Tokių atvejų nebuvo
Ilgai įgyvendinančios institucijos vertino pirkimo dokumentus
Nebuvo
Fakultete nepavyko mokslininkų laiku išsiųsti į komandiruotes užsienyje, nes ypač ilgai užtruko viešasis pirkimas.
"VPĮ pakeitimai su papildomais procedūriniais reikalavimais (pvz. skelbti speficikacijas, nors paklausimų gauneme geriausiu atveju 1 iš 10
pirkimų, o klausimas būna 'Kur galima rasti pirkimo sąlygas') prailgina pirkimų procedūras, lemia veiklų vėlavimus. Neaiškiai pagrįstos VPT
metodinės tarybos pozicijos (pvz. įpareigojimas nutraukti pirkimus, jei pasiūlymų vertės bent minimaliai viršija planuotą sumą) gasdina, kad
pirkimą įvykdyti laiku gali būti apskritai neįmanoma dėl minimalaus sumų neatitikimo (ši pozicija skelbiama visuose VPT mokymuose,
publikuota jų puslapyje).
Skelbimų VŽ Informaciniams pranešimams teikimas sudaro papildomą administracinę naštą bei didina išlaidas, nors jų nauda abejotina."
Rangovų piktnaudžavimas Viešųjų pirkimų suteiktomis suetiktomis teisėmis ir viešųjų pirkimų procedūrų vilkinimas.
Apsunkintos galimybės tinkamai ir laiku įsigyti papildomus darbus; nebėra galimybės įtraukti užsakovo rezervo perkant darbus; įstatyme
perdaug reikalaujama viską numatyti t.y. dėl pratęsimų, dėl papildomų darbų ir t.t.; viešųjų pirkimų tarnyba pateikdama sutikimus ar
nesutikimus vertina tik viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas ir nevertina kitų svarbių kriterijų, o to pasekoje sprendimai būna labai kategoriški
ir galbūt ne visada teisingi.
pasitaiko neaiškumų dėl skirtingai interpretuojamų sąvokų skirtinguose teisės aktuose.
Teisės aktuose esančių sąvokų skirtingas interpretavimas.

NepriklausoTOP 100 PO grupei komentarai:
Nebuvo
Perkant darbus pagal 91 str. ('socialinis pirkimas') pasiūlytos dvigubai didesnės kainos. Teko nutraukti pirkimą ir vykdyti naujai, atsisakant
rezervacinės teisės dalyvauti tik socialinėms įmonėms
Užtruko viešieji pirkimai del tik formaliai reikalingu dokumentu pateikimo - uzsitese visas projektas.Nebuvo
Labiausiai trukdo ilgos pirkimo procedūros (reikalingų dokumentų (techninių specifikacijų ir produkto charakteristikų) paruošimas. Su
pirkimais dirba eiliniai darbuotojai ir tikrai labai sunku aprašyti kokio kompiuterio ar kitos technikos reikia. Juk neparašysi, kad reikia
'galingo' kompiuterio. Net ir pieštukų jei nori nusipirkti vykdant pirkimo procedūras, didelė tikimybė, kad nusipirksi netinkamus dėl to, kad
netinkamai bus pateiktas aprašymas.
Pirkimo procedūros trunka labai ilgai. Reikia derinti pirkimo sąlygas su ES paramą administruojančiomis institucijomis.
nebuvo
Perkant prekių/darbų/paslaugų viešuoju būdu labai dažnai apskundžia tiekėjai. Jeigu mato kad jie negali sudalyvauti paprasčiausiai rašo
pretenzijas vilkina laiką ir t.t.
Teikėjai nepateikė pasiūlymų arba pasiūlymai neatitiko reikalavimų
Tiekėjai nepateikė visų reikalingų dokumentų pagal konkursines sąlygas; Tiekėjai teikia nepagrįstas pretenzijas.
ilga viešųjų pirkimų procedūra, užsitęsia ir kyla problemų dėl tiekėjų atitikimo minimaliems kvalifikacijos reikalavimams
projekto viešieji pirkimai tik pradėti vykdyti
ne
Iškyla problemų dėl būtinybės ne mažiau kaip pusę pirkimų vykdyti per CVP IS. Kadangi daugelis tiekeju nenori ten registruotis ir/ar neturi
patirties dalyvaujant viesuju pirkimu konkursuose, konkurse dalyvauja ne tie, kurie galetu suteikti kokybiskiausias prekes/paslaugas uz
maziausia kaina, bet kurie turi daugiausiai patirties su viesaisiais pirkimais (daznai, tai buna tarpininkai, kas padidina paslaugu/prekiu kaina
net iki keliu kartu).
Viešųjų pirkimų įstatymo orentacija į smulkmeniškas procedūras, beprasmiškų skelbimų pildymas ir skelbimas nuolat be reikalo eikvoja
perkančiosios organizacijos lėšas ir darbuotojų laiką.
Mums dauguma pirkimo procedūrų išbrangina kaštus, nes esame tinklinė organizacija. PVZ. maitinimo paslaugų pirkimams mokymo
dalyviams. Atskiroje savivaldybėje, tai būtų apie 3000,0 Lt per metu, bet kai daugini iš 51 - atviras supaprastintas konkursas iš 510 dalies.
Savivaldybėje norisi turėti dar kelis tiekėjus, nes mokymai kaimiškose vietovėse, tačiau jie net paragainti nedalyvauja tokiuose konkursuose.
Jeigu pirksi su pristatymu į vietą, kaina išauga 50 procentų - jokios ekonomikos. Be to, jeigu netenkina paslaugų kokybė - kenti iki paskutinio,
kad vėl nereikėtų vykdyti apie 3 mėnesius trunkančių procedūrų. Kiek tam dar reikia papildomų darbuiotojų administruoti?
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nėra
Ilgi terminai
Šiuo metu pasikeitė pareigos, todėl tik vykdau pirkimo procedūras, o neadministruoju projektų, todėl neturiu duomenų
Vykdant energetinį projektą, pirkimai buvo atlikti kartu su projektavimu. Konkursą laimėjusios bendrovės pirkimui pateikta darbų ir
medžiagų specifikacija, atlikus techninį projektą, neatitiko STR reikalavimų. Todėl atsirado būtinybė vykdyti keičiamus darbus.
"Tiekėjai, siekdami abejotinų tikslų, visais įmanomais būdais teikia paklausimus, pretenzijas, ginčija, padedant VPT, sąlygas.
Taip pat įstaigos neturi visų sričių aukštos kvalifikacijos specialistų, kurie galėtų parengti kokybiškas technines charakteristikas ar užduotis, o
perkant tokias paslaugas susiduriama su kvalifikacijos stoka. Sutartyje numatyta teisinė atsakomybė neduoda rezultatų, nes teisinės
procedūros ilgos ir kyla grėsmė neįgyvendinti projektų ir prarasti paramą."
Ne
netrukdė
Kitų tokių atvejų nebuvo
Buvo atvejų, kai skelbėme gan specifinių paslaugų konkursą 3 kartus ir negavome nei vieno pasiūlymo. Sugaišome labai daug laiko, teko
patiems ieškoti potencialių tiekėjų, juos kviesti ir įtikinėti dalyvauti ir iš naujo organizuoti supaprastintas pirkimų procedūras, kad įsigyti
paslaugas. Problemą išsprendėme, bet teko pratęsinėti projektą.
VPT nedavė sutikimo sutarties pratęsimui, nors to reikėjo, kadangi sutarties įgyvendinimas sutrumpėjo dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų.
Forsuojant paslaugų teikimą nukentėjo rezultatų kokybė.
Labai ilgai truko nusipirkto produkto vertinimas ES agentūroje, nes agentūra pati pirko produkto ekspertinio vertinimo paslaugas, ir dėl
tokio 'dvigubo' paslaugos pirkimo jau beveik metus laiko nėra tenkintas mokėjimo prašymas.
Neteko susidurti
Ne
nebuvo
pagrindiniai dalykai įvardyti 2 punkte
"Sunku nusipirkti užsienio ekspertus (teistumo pažyma - nesusiprataimai);
Dėl individualios veiklos pažymos nesusipratimai,
Dėl papildomų dokumentų"
Užsienio tiekėjams per sudėtinga CVP IS, dažnas neturi el. parašo, o dar kai gauna iš tos sistemos pranešimus lietuvių kalba, tai išvis
pasimeta.
užtrunka paprastų pirkimų vykdymas
Dėl teisminio bylinėjimosi
Kartais trukdo ne pačios procedūros, o projektų administravimo reikalavimai, pvz., turime suderinti prikimo techninę specifikaciją su
Įgyvendinančia institucija, tai reikalauja papildomo. Nuo 2012 m. privalomas techninių specifikacijų skelbimas CVP IS visiems pirkimas,
išskyrus mažos vertės. Tai vėl reikalauja papildomo laiko. Be to nuo 2012 m. sausio pasikeitė skelbimų spausdinimo Valstybės žiniose
reikalavimai ir kaina. Projektai pradėti įgyvendinti, o lėšos papildomiems skelbimams nesuplanuotos.
Nebuvo atvejų
Nepagrįstai apskundžiamas komisijos vertinimas. Tam, kad sužlugdyti pirkimą.
Iškilus neaiškumams ir kreipiantis į VPT tenka ilgai laukti atsakymų. Atsakymai dažnai būna nekonkretūs, kas apsunkina vykdomus pirkimus.
Dažnai keičiamas pirkimų įstatymas
Ilgi terminai, nepavyko darbu atlikti istaigai tinkamiausiu laikotariu t.y mokinių atostogų metu. Smarkai susitrugdė ugdymo procesams,
užsidelsė projekto įgyvendinimo terminas...
ne
Nemaži laiko ištekliai.
Ne
Ne
Tiekėjų piktnaudžiavimas savo teise teikti nepagrįstas pretenzijas
Viešajame (atvirame)pirkime dalyvauja tie patys paslaugų teikėjai, kurių kitos jau nupirktos paslaugos teikimo kokybė nelabai tenkina,
tačiau perkančioji organizacija priversta rinktis iš dalyvaujančių tų pačių paslaugų teikėjų.
pagrindinė problema - ilgas pirkimų laikas, kol įvykdomos visos pirkimo procedūros, o dar jei tik kokia pretenzija ir pirkimo procedūrų
sustabdymas, dažniausiai tenka trumpinti laiką paslaugoms atlikti kad kuo mažiau vėluotų projekto veiklos. o laiko trumpinimas turi savų
pasėkmių.
Pateikiamao labai mažos kainos, o paskui kencia darbų kokybe, nes dedamos kinietiskos detales, kurios tik pradejus objekta eksploatuoti,
genda.
nesusidūrėme
Kitų atvėjų nebuvo
Sugriežtinti reikalavimai administruojančios agentūros trukdė greičiau įsigyti prekes už palyginti nedideles sumas (5-20 tūkst.) Tai trukdė
pradiniuose etapuose vykdomo projekto kokybei.
1. Ilgas pirkimo vykdymo terminas
nebuvo
Viešųjų pirkimų įstatymas nedraudžia paslaugos tiekėjui siūlyti paslaugų kainą už 1 cnt., tačiau vykdant mokymo dalyvių apgyvendinimo
organizavimo paslaugų pirkimą visi šeši pirkime dalyvavę paslaugų tiekėjai už minėtas paslaugas pasiūlė 1 cnt. kainas ir pripažintas
laimėtoju buvo, paslaugos tiekėjas anksčiau pateikęs pasiūlymą, o agentūra šį pirkimą pripažino netinkamu, motyvuodama tuo, kad nebuvo
konkurencijos.
Nežinau
"mažas tiekėjų aktyvumas. nepavyksta įsigyti norimų paslaugų specifinių, negaunat pasiūlymų
vykdomos veiklos suplanuotos nukeliamos tuomet tenka skubėti įgyvendinti veiklas, o tai tampa didele našta organizacijos žmogiškiesiems
resursams nes darbo krūviai nepasiskirsto tolygiai kaip buvo suplanuota"
Tokių atvejų nebuvo.
Tiekėjų piktnaudžiavimas savo procesinėmis teisėmis.
Per ilgai užsitęsia pirkimo procedūros, tenka pasirinkti nekvalifikuotus partnerius
Tokių atveju nebuvo, kadangi labai kruopščiai planuojame kada ir ką pirksime, pasiliekame ir laiko rezervą.
Pirkimai iš vienintelio tiekėjo.
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Pasitaikė atvejų, kai dėl ilgų pirkimo procedūrų reikėjo trumpinti suplanuotą tam tiktų projekto veiklų atlikimo laiką bei jas vykdyti
intensyviau, kad visas projektas būtų užbaigtas laiku.
Dažnai VPT neleidžia kvalifikaciniuose reikalavimuose nusimatyti ne standartinių reikalavimų ekspertams, todėl tenka tinkamais pripažinti
ekspertų pasiūlymus, kurie iš esmės negali tinkamai atlikti paslaugų, pavyzdžiui, atsinaujinančios energetikos ekspertai teikia pasiūlymus dėl
tyrimų, susijusių su energetiniu saugumu.
4. Kaip dažnai tenka susidurti su situacijomis, kai, Jūsų nuomone, paslaugų teikėjai nepagrįstai piktnaudžiavo pirkimo procedūrų apskundimu teismams ir taip
Taip, tai dažna problema
17
22,97%
16
Taip, teko pastebėti keletą kartų
Ne, neteko pastebėti tokios tendencijos
Negaliu atsakyti

36

48,65%

58

15
6

20,27%
8,11%

84

Total

74

Mean

2,14

Standard Dev.

0,87

Variance

0,75

21

179

Q29
5. Kaip dažnai Jums teko susidurti su šiomis situacijomis įgyvendinant ES lėšomis finansuojamus pirkimus?
Nesutikote su agentūros pateikta viešųjų pirkimų patikrų išvada ir kreipėtės į VPT.
Taip, tai dažna problema
Taip, teko susidurti keletą kartų
Ne, neteko susidurti
Negaliu atsakyti

0
24

0,00%
32,88%

1
16

44

60,27%

156

5

6,85%

6

Total

73

Mean

2,74

Standard Dev.

0,58

Variance

0,33

Skyrėsi agentūros darbuotojų pateikta išvada ir VPT pateikta išvada dėl to paties pirkimo.
Taip, tai dažna problema
Taip, teko susidurti keletą kartų
Ne, neteko susidurti
Negaliu atsakyti

0
33

0,00%
44,00%

1
25

36

48,00%

144

6

8,00%

10

Total

75

Mean

2,64

Standard Dev.

0,63

Variance

0,40

Skyrėsi agentūros darbuotojų pateikta išvada ir LR valstybės kontrolės audito pateikta išvada dėl to paties pirkimo.
Taip, tai dažna problema
0
Taip, teko susidurti keletą kartų
9
Ne, neteko susidurti
Negaliu atsakyti

179

180

0,00%
12,50%

0
6

56

77,78%

156

7

9,72%

Total

72

Mean

2,97

Standard Dev.

0,47

Variance

0,22

14

176
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Q30
6. Kiek reikšmingos šios įvardintos viešųjų pirkimų problemos siekiant tinkamai ir efektyviai vykdyti ES lėšomis finansuojamus pirkimus?
Skirtingas traktavimas iš kontroliuojančių institucijų (VPT, agentūros, Valstybės kontrolė) pusės.
Didelė reikšmė
Vidutinė reikšmė
Maža reikšmė
Neturiu nuomonės

36

48,65%

69

21
10
7

28,38%
13,51%
9,46%

43
24
40

Total

74

176

Mean

1,84

2,20

Standard Dev.

0,99

1,19

Variance

0,99

1,41

Stinga aiškumo kaip tinkamai taikyti viešųjų pirkimų teisės aktus.
Didelė reikšmė
Vidutinė reikšmė
Maža reikšmė
Neturiu nuomonės

30

40,54%

79

30
13
1

40,54%
17,57%
1,35%

64
20
13

Total

74

176

Mean

1,80

1,81

Standard Dev.

0,78

0,91

Variance

0,60

0,83

Reglamentavimo sudėtingumas.
Didelė reikšmė
Vidutinė reikšmė
Maža reikšmė
Neturiu nuomonės

41

54,67%

89

26
6
2

34,67%
8,00%
2,67%

60
17
11

Total

75

177

Mean

1,59

1,72

Standard Dev.

0,76

0,88

Variance

0,57

0,77

Dažna reglamentavimo kaita.
Didelė reikšmė
Vidutinė reikšmė
Maža reikšmė
Neturiu nuomonės

37

50,00%

89

28
7
2

37,84%
9,46%
2,70%

56
15
16

Total

74

176

Mean

1,65

1,76

Standard Dev.

0,77

0,95

Variance

0,59

0,90
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Kontroliuojančios institucijos (agentūros, VPT, Valstybės kontrolė) viešuosius pirkimus vertina formaliai procedūriškai.
Didelė reikšmė
Vidutinė reikšmė
Maža reikšmė
Neturiu nuomonės

39

53,42%

65

26
7
1

35,62%
9,59%
1,37%

59
22
30

Total

73

176

Mean

1,59

2,10

Standard Dev.

0,72

1,08

Variance

0,52

1,17

Kontroliuojančiųjų institucijų (agentūros, VPT) kompetencijos stoka.
Didelė reikšmė
Vidutinė reikšmė
Maža reikšmė
Neturiu nuomonės

25

34,72%

47

28

38,89%

16
3

22,22%
4,17%

47
34
47

Total

72

175

Mean

1,96

2,46

Standard Dev.

0,86

1,15

Variance

0,74

1,33

Kontroliuojančių institucijų (agentūros, VPT) lėta reakcija atsakant į paklausimus, pateikiant išvadas.
Didelė reikšmė
Vidutinė reikšmė
Maža reikšmė
Neturiu nuomonės

46
21
6
1

62,162%

57

28,378%
8,108%
1,351%

58
39
23

Total

74

177

Mean

1,49

2,16

Standard Dev.

0,71

1,02

Variance

0,50

1,04

Perkančiosios organizacijos patirties viešųjų pirkimų srityje stoka.
Didelė reikšmė
Vidutinė reikšmė
Maža reikšmė
Neturiu nuomonės

22

30%

86

28

38%

21
3

28%
4%

53
28
10

Total

74

177

Mean

2,07

1,79

Standard Dev.

0,87

0,91

Variance

0,75

0,83
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Didelis perkančiosios organizacijos žmogiškųjų išteklių poreikis ir administracinė našta vykdant viešųjų pirkimų procedūras.
Didelė reikšmė
Vidutinė reikšmė
Maža reikšmė
Neturiu nuomonės

49

67,12%

109

14
9
1

19,18%
12,33%
1,37%

51
8
9

Total

73

177

Mean

1,48

1,53

Standard Dev.

0,77

0,81

Variance

0,59

0,65

Kokias galėtumėte įvardinti kitas reikšmingas problemas, kurio trukdo tinkamai ir efektyviai vykdyti viešuosius pirkimus?
TOP 100 PO komentarai:
Kai tiekėjas pasiūlo mažesnę kainą daugiau nei 15 proc. mažesnė už vidurkį, jiems pagrindus kainą nėra galimybės jų atmesti. Dažniausiai
pagal patirtį mažesnė kaina sąlygoja blogą kokybę. Ekonominio naudingumo taikymas yra gan sudėtingas ir reikalauka laiko.
Didžiausia problema jau paminėta ir Jūsų sąraše - tai reglamentavimo sudėtingumas ir stinga aiškumo kaip taikyti viešųjų pirkimų teisės
aktus.
Ypač kompetetingų specialistų stoka perkančiojoje organizacijoje bei perdideli darbų krūviai, nes daug pirkimų.
"Reglamentavimo sureikšminimas tose srityse, kur nereikėtų, išankstinė nuostata dėl perkančiųjų organizacijų
korupcijos ir pernelyg didelė reikšmė tiekėjų nemotyvuotiems skundams reikšti, nes pagal viešųjų prikimų procedūras tiekėjai visada gali, o
PO beveik nieko negali, o įrodinėjimas teismuose , kuris numatytas PO kaip apsigynimo preimonė yra labai brangus laiko ir valstybės lėšų
švaistymo būdas, nekalbant apie tai, kad PO perdaug ribojamos pernelyg griežtų ir išpūstų apimtimi viešųjų pirkimų prcedūrų bei privalomų
dokumentų rengimo, kas ES apskritai yra žymiai liberaliau, net ES direktyvose nėra TOKIŲ GRIEŽTŲ REIKALAVIMŲ, KAIP LIETUVOJE"
Mažiausia kaina nėra geras rodiklis norint išsirinkti rangovą kuris atliktų tinklų tiesimo darbus. Geriausias būdas - ekonominis naudingumas.
Dalyvių pretenzijos(nepagrįstos).
"1.Netinkamas pirkimo vertės skaičiavimo reglamentavimas ir kontrolės praktika, netinkamas VPĮ 9 str., sumuojant jau atliktus planuotus ir
neplanuotus pirkimus.
2.Tiekėjų piktnaudžiavimas, melavimas, blogų tiekėjų registro ir apsaugos nuo nesąžiningų tiekėjų sistemos nebuvimas.
3.Kontroliuojančių institucijų kontrolės smulkmeniškumas, koncentruojantis ne į metodinį darbą ar vp principų pažeidimus, o į technines
problemas.
4.Nėra VPĮ komentaro, todėl dažnas netinkamas arba skirtingas viešųjų pirkimų principų interpetavimas.
5.Administracinė našta dėl viešai pateikiamos informacijos dubliavimo 'Valstybės žiniose', CVPIS ir PO interneto tinklapiuose, vadobvaujantis
VPĮ reikalavimais.
6.Žr. klausimyno 3 p. nurodytus kitas problemas."
Labai dažnas atvejis, kai procedūros formalumo išlaikymas tampa svarbesniu nei rezultatas, nes už procedūrinius pažeidimus yra
baudžiama.
Visos VPT rekomendacijos, kurios yra tik rekomendacinio pobūdžio, bet privalomos....
Per sudėtingas viešųjų pirkimų reglamentavimas bei pirkimų vykdymo procedūrinis įforminimas dažnai išaukia situaciją kai mažai dėmesio
belieka skirti pačiam pirkimo objektui (techninės specifikacijos išgryninimui ir pan.) nes beveik visa energija (85%) jau išnaudojama
procedūrinių pirkimo dokumentų rengimui bei procedūrų vykdymui (įskaitant pirkimų skelbimų skelbiamų CVP_IS bei informacijos
skelbiamos 'Valstybės žiniose' rengimą ir t.t). Dėl šios priežasties nusiperkama ne visai tinkanti prekė, paslaugos kurių kokybė abejotina ar
darbai kuriais liekame nepatenkinti.
negaliu
nepastebima
Gyvenamojo būsto renovacijos procesuose iškyla gyventojų prisidedamos lėšų dalies surinkimo ir savalaikio atsiskaitymo su rangovais
klausimas.
Biurokratinės procedūros, įstatymuose ir juos įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytų terminų nesilaikymas
Nuolatinis derinimas, ar tinkamai parengti pirkimų dokumentai.
"Įstatymo leidėjo ir VPT pozicija griežtinti procedūras perkančiąsias organizacijas įtraukiant į ataskaitų, skelbimų ir kt. dokumentacijos
rengimą - nelieka laiko pačio pirkimo dokumentų ruošimui, belieka tik stengtis suspėti atlikti visus formalumus.
Nėra efektyvių mechanizmų, kurie leistų apriboti netinkamai, nekokybiškai paslaugas teikiančių subjektų dalyvavimą kituose VP, kai pati
perkančioji organizacija jau būna susidūrusi su problemomis teikiant paslaugas.
Analogiška situacija dėl tiekėjų pretenzijų - nėra svertų, kurie leistų išvengti procedūrų stabdymo gaunant nepagrįstas pretenzijas, kurias
tiekėjas naudoja ne savo teisių gynimui, tačiau procedūrų vilkinimui."
perdaug galių suteikta VPT, kuri gali jomis ir piktnaudžiauti.
Galiojanti pirkimo verciu skaiciavimo metodika - kuomet ir nedideles vertes ES finansuojamiems pirkimai patenka i bendra PO atliekamu
pirkimu 'katila'
Per didelis dėmesys skiriamas formalumui, t.y. dokumentų pildymui. Nežiūrima kaip pigiai ir kokybiškai nupirkti - žiūrima kaip taisyklingai
užpildyti popieriukus.
Neturiu
NepriklausoTOP 100 PO grupei komentarai:
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Per ilgas procesas, per daug biurokratijos, darbas del popierizmo, pinigu svaistymas - teko samdytis viesuju pirkimu specialistu, kad ji
padetu teisingai atlikti viesuosius pirkimus. Nors ir atliekant smulkios vertes pirkimus, gavus uzklausa reikia kviesti komisijos posedi,
formuoti atsakyma -tai trukdo lankstumui.
per sudetingas ir per ilgas procesas, kuris kogero tik formaliai uztikrina pirkimu skaidruma
Reikalavimas pagrindinius viešuosius pirkimus pradėti iki finansavimo sutarties sudarymo
Labai ilgos pirkimų procedūros.
Dažni VP pasikeitimai.
VPT vėlavimas pateikti laiku atsakymus į prašymus
Viešųjų pirkimų įstatyminės bazės nuolatinė kaita
Ilgai trunkančios procedūros ir jų aprašymai, būtinoji dokumentacija
Didžaiausia problema yra Viešųjų pirkimų įstatymo, supaprastintų pirkimų sudėtingumas, nuolatinis tvarkos kaitaliojimas, nevienodas VPT ,
kitų kontroliuojančių institucijų ir Teismų požiūris ir vertinimas.
smulkmeniškos procedūros, dokumentacijos gausa
Tiekėjai būna susipažinę su konkrečiomis priemonėmis, žino kokios sumos skirtos veiklų įgyvendinimui, todėl dirbtinai išpučia kainą.
Reikia atskirti ir taikyti daugiau išimčių institucijoms, kurios yra perkančiosios organizacijos tik dėl valstybinio dalininko, bet vykdo
komercinę veiklą, neturi deleguotų valstybės funkcijų, negauna biudžeto lėšų, o ES ir nacionalinių lėšų finansuojamų projektų vertė tesudaro
12 proc., kai tuo tarpu 70 procentų yra tiesioginiai pardavimai rinkos sąlygomis. Ir neturime jokių išimčių. Didžiausia problema pirkimų
planas ir vertės, nes atsiranda paslaugų poreikis ir jas vykdai/parduoti, tam perki priemones, apie kurias metų pradžioje net negalvojai,
tuomet blogai vertės suskaičiuotos. Iš baimės suklysti taikome sudėtingesnius pirkimo būdus (atvirus, tarptautinius ir kt.). Tai kainuoja:
laikas, žmonės, pinigai.
nėra
Projektų vykdytojai susiduria su problemomis rengdami technines specifikacijas, apibrėždami pirkimo objektą.Bendrosios kultūros stoka ir
ypatingai smulkmeniškas, sudėtingas ir painus procedūrų reglamentavimas.
LVPA -kai kurių specialistų neatitinkama kvalifikacija.
Netgi jei organizacija naudojasi konsultantų paslaugomis, yra problematiška su pirkimo komisijos narių kompetencija, nes procedūrų
nežinojimas sąlygoja baimę, nenorėjimą dalyvauti procedūrose ir prisiimti atsakomybę, baimę taikyti kitokias procedūras, nei įprastai
organizacijai taiko (pvz. naudoti ekonominio naudingumo kriterijų, nes niekas nemoka jo įvertinti ir paskaičiuoti).
Visi atsakymai į paklausimus iš VPT - labai formalūs, cituojami teisės aktai, o į klausimą neatsakoma.
Kontroliuojančių institucijų darbuotojų nekompetetingumas, patirties stoka vertinant VP
Tinkamas poreikių ir rezultatų aptašymas
išvardinau pirmame punkte
Per didelis biurokratizmas, ypač perkant iš vienintelio tiekėjo užsienyje. Nesupranta jie mūsų bereikalingų, jų nuomone, reikalavimų. Dažnai
toks biurokratizmas būna jiems pirmą kartą ir neturi jei tų mūsų reikalaujamų dokumentų, nesupranta išvis kam jie mums reikalingi.
"beprasmis ir daug laiko užimantis bei finansinių sąnaudų reikalauja skelbimų ir ataskaitų spausdinimas Valstybės žiniose;
per daug poįstatyminių aktų; Pavyzdinės supaprastintų pirkimų taisyklės per ilgos, atkartoja VP įstatymą, be to, kaip ir kiti pavyzdiniai
dokumentai neatnaujinami pasikeitus VP įstatymui;
CVP IS, ypač ataskaitų ir skelbimų posistemė itin nepatogi, neatitinka šiuolaikinių paprasto naudotojo reikalavimų, todėl jos naudojimas
užtrunka; "
Nebuvo reikšmingų problemų
Per dideli terminai
Vieųjų pirkimų įstatymas neleidžia lankstumo galimybės ypatingais atvejais
per griežti ir sudėtingi reikalavimai, per dažnai keičiamas įstatymas
VPT atsakomybės nebuvimas už savo veiksmus
Didelis darbo krūvis, trūksta laiko ir finansinių išteklių kursams. Kursai labai brangūs.
Viešųjų pirkimų įstatymo taikymas visiems pirkimams
nebuvo
nėra
Neturiu
labiausiai tai žmogiškųjų išteklių stoka mažose organizacijose kai neturima atskiro asmens viešiesiems pirkimams.
Dažni Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai.
Viešųjų pirkimų procedūrų kaita, sudėtingumas ypač mažoms įstaigoms, kurių pirkimai nesiekia 100 tūkst. Lt. Atima daug laiko sąnaudų ir
neužtikrina įsigytų paslaugų ir prekių kokybės
Dažna viešųjų pirkimų įstatymų ir procedūrų kaita, didelis darbo krūvis vykdant pirkimus.
Galėčiau įvardinti nebent patirties stoką vykdant pirkimus, juolab kai juos vykdo ne viešųjų pirkimų specialistas, o koordinatorius. Dažnai tai
užima dau g laiko, reikia susipažinti su visais susijusiais įstatymais, kad galėtum jaustis saugus, tai taip pat užima nemažai laiko, yra
neišvengiama, bet neapmokama.
Dažnas viešųjų pirkimų įstatymo keitimas
Viešųjų pirkimų įstatymo VPT aiškinimai.
Ilgi procedūriniai terminai, nėra lankstumo sprendimuose
nesusidurem daugiau
nera

9. Kaip bendrai vertinate agentūros atsakingų darbuotojų kompetenciją vykdant ES finansuojamų viešųjų pirkimų kontrolę?
APVA
Labai gerai

CPVA
13%

ESFA
36%

LVPA
28%

TID
21%

Bendras vertinimas
36%

28%

Gerai

49%

48%

49%

52%

27%

48%

Vidutiniškai

24%

11%

18%

20%

27%

17%

7%

2%

2%

2%

0%

2%

Blogai

218

Viešųjų pirkimų poveikio Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumui vertinimas

Labai blogai

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Neturiu nuomonės

7%

4%

3%

5%

9%

4%

TOP 100 PO

Nepriklauso TOP 100

Bendras vertinimas

Labai gerai

25%

30%

28%

Gerai

44%

51%

48%

Vidutiniškai

20%

15%

17%

Blogai

2%

2%

2%

Labai blogai

0%

0%

0%

Neturiu nuomonės

8%

2%

4%

10. Kaip vertinate agentūros pateikiamų sprendimų/atsakymų/išvadų viešųjų pirkimų srityje aiškumą ir pagrįstumą?
APVA
Labai gerai

CPVA

ESFA

LVPA

TID

Bendras vertinimas

9%

19%

21%

13%

26%

18%

Gerai

38%

55%

46%

41%

26%

46%

Vidutiniškai

38%

20%

26%

41%

39%

30%

Blogai

11%

2%

2%

1%

4%

3%

Labai blogai

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Neturiu nuomonės

4%

3%

5%

2%

4%

4%

TOP 100 PO

Nepriklauso TOP 100

Bendras vertinimas

Labai gerai

14%

20%

18%

Gerai

44%

47%

46%

Vidutiniškai

37%

25%

30%

Blogai

2%

4%

3%

Labai blogai

0%

0%

0%

Neturiu nuomonės

3%

4%

4%

11. Kaip vertinate agentūros pateikiamų sprendimų/atsakymų/išvadų nuoseklumą ir suderinamumą?

APVA
Labai gerai
Gerai
Vidutiniškai
Blogai
Labai blogai
Neturiu nuomonės

CPVA
16%
35%
37%
9%
0%
2%

ESFA
17%
56%
22%
3%
0%
3%

TOP 100 PO
Labai gerai
Gerai
Vidutiniškai
Blogai
Labai blogai
Neturiu nuomonės

16%
44%
30%
6%
0%
4%

LVPA
22%
48%
22%
1%
0%
6%

TID
12%
40%
37%
7%
0%
4%

18%
36%
32%
9%
0%
5%

Nepriklauso TOP 100
Bendras vertinimas
16%
18%
41%
47%
31%
27%
7%
4%
0%
0%
5%
4%
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12. Kaip vertinate agentūrų sprendimų/atsakymų/išvadų viešųjų pirkimų srityje pateikimo operatyvumą?

APVA
Labai gerai
Gerai
Vidutiniškai
Blogai
Labai blogai
Neturiu nuomonės

CPVA
19%
28%
40%
7%
5%
2%

ESFA
21%
45%
23%
7%
2%
3%

TOP 100 PO
Labai gerai
Gerai
Vidutiniškai
Blogai
Labai blogai
Neturiu nuomonės

LVPA
26%
41%
26%
4%
0%
4%

17%
43%
25%
8%
4%
4%

TID
17%
38%
31%
7%
2%
4%

14%
48%
19%
14%
5%
0%

Bendras vertinimas
21%
40%
27%
6%
2%
3%

Nepriklauso TOP 100
Bendras vertinimas
24%
21%
39%
40%
28%
27%
5%
6%
0%
2%
3%
3%

TOP 100 PO komentarai:

Kokius galėtumėte įvardinti kitus agentūrų darbo kokybės trūkumus tikrinant projektų viešuosius pirkimus? Kaip agentūros galėtų
patobulinti projektų viešųjų pirkimų tikrinimą?
Skiriasi pastabos tarp agenturos darbuotoju ir VPT aiskinimo. Teikiamos nereiksmingos formalios pastabos, bet neturima kompetencijos
'esmei' - kad nenumatytas sutartie spratesimas, neaprasyta kainodara ir pan.
Išvadose trūksta aiškumo ir konkretumo, kartais nurodymai prieštarauja VPT formuojamai praktikai.
Pirkimai turėtų būti tikrinami operatyviau.
"Didžiausias trūkumas - agentūrų darbuotjų, adminsitruojančių projektus, dažna kaita, kai projekto vykdymo metu vis keičiasi proejktų
vadovai, ateina vis nauji ir nepatyrę, kuriuos projekto vykdytojai dažnai net pamoko, kaip dirbti, nes matosi, kad kartais tiesiog jaunam ką
tik iškeptam projekto vadovui ar kitam projektą adminstruojančiam kolegai agentūroje trūksta patirties;
taip pat kai kurių projektų vadovų nelankstumas teisine prasme - labai formalus supartimas apie viešuosius pirkimus ir teisę, dėl ko kartais
neįmanomai ilgai trunka kai kurių dokumentų derinimas ar aiškinimasis dėl pirkimų procedūrų.
Darykite tarpagentūrinius tobulinimosi kursus - semkitės vieni iš kitų patirties - tikrai pravers :)"
Kabinėjimasis prie visiškų smulkmenų ir laiko vilkinimas.
Per didelė koncentracija į technines detales.
Jeigu viešųjų pirkimų dokumentus jos vertina ir teikia išvadas, tuomet tegul būna numatyta atsakomybė ir jiems, jeigu nustatomi vėliau
pažeidimai. Dabat atsakomybė, pažeidimų nuoskaitos, taikoma tik projektų vykdytojams
nežinau
nepastebima
Galėtų duoti vertinimą prieš pateikiant apmokėjimą.
Trumpesni tikrinimų terminai
Galėtų leisti elektroniškai keisti projekto pirkimų planą (pvz., per Duomenų Mainų Svetainę). Taip būtų sutaupyta daug laiko parašų rinkimui
ir pirkimų plano tvirtinimui bei derinimui.
Teisės aktuose numatyta pareiga suderinti specifikacijas su agentūrų darbuotojais, tačiau didžioji dalis jų pastabų dokumentams neturi,
nors išlaiko juos iki pat numatyto termino pabaigos (15 d.), žinoma, dalis pritaria dokumentams tą pačią dieną, tačiau tai tik parodo, kad į
juos nėra gilinamasi (taikoma ESFos darbuotojams). Konstruktyvių pastabų sulaukiame labai retai, toks procedūriškumas tik apkrauna VP
vykdymą.
Ilgai derina ir dėl to užtrunka VP procedūros
Agentūros pateikdamos išvadas visada nurodo, kad atsakomybę už viešųjų pirkimo įstatymo laikymąsi prisiima projekto vykdytojas, tai
praranda prasmę ir agentūrš teikiamos pastabos, nors jos yra privalomos ir nesutikimas reikštų problemas įsisavinant lėšas.
Siauras matymas.
NepriklausoTOP 100 PO grupei komentarai:
Ilgas 'Laiko tempimas' visa kame
-Agentūra neturėtų vertinti pirkimų specifikacijų. Nes tai yra tik perkančiajai organizacijai ir tiekėjams puikiai suprantami dalykai.
Anksčiau buvusi tvarka, kad viešųjų pirkimų dokumentai buvo derinami su agentūra iki pirkimų leisdavo išvengti trūkumų, kuriuos
iššaukdavo patirties stoka.
Greičiau išnagrinėti pateiktus dokumentus
Labai kompetetingi darbuotojai
Neturi pakankamai praktinės patirties, dėl to negali tinkamai pakonsultuoti.
Galėtų pateikti tikrinimo išvadas operatyviau. Būtų gerai, kad atsižvelgtų į žmogiškąjį faktorių, nes dalis klaidų tikrai būna ne tyčinės, bet dėl
patirties stokos (ypač, kai pirkimus vykdo mažos NVO).
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Atsiliepimai tik geri, nes jie negali prisiimti atsakomybės dėl Įstatymo netobulumo.nėra
Šiuo metu esu kitose pareigose ir vykdau tik pirkimų procedūras, projektų neadministruoju, todėl nebuvau susidūrusi su agentūromis tiek,
kad įvertinčiau.
Vertinti operatyviau
Gal užtektų tik vienos kontroliuojančios institucijos.
Pavėluotai atliekami viešųjų pirkimų tikrinimai, kas baigiant įgyvendinti projektą sukelia problemas, tikrinimas turi būti atliekamas prieš
paslaugų ir darbų pirkimą.
Dažnai išsiskiria projekto vadovo ir viešųjų pirkimų specialisto nuomonės. Ne visada VP specialistas įsigilina į situaciją ir viską traktuoja labai
'pažodžiui'.
Agentūros atsakymas neprilyginamas VPT. Visuomet išlieka rizika, kad net jei agentūra patvirtino pirkimo dokumentus, kad VPT kitaip
traktuos kažkuriuos dalykus ir pirkimas bus netinkamas
reikia aiškiai pasakyti, kas bus, jei nepatvirtins lėšų arba kaip galima pataisyti susidariusią situaciją. Iš kur gauti lėšų atstatyti
nepatvirtintoms išlaidoms? Rašant paraišką patvirtina, o nusipirkus - ne
Labai didelis smulkmeniškumas
"Pateikiama agentūros nuomonė, o ne sprendimas už kuriį jie prisiima atsakomybę. Visa atsakomybė už priimtus aprendimus pagal
agentūrų išvadas tenke perkančiajai org. Jie nesistengia išsiaiškinti niuansų su VPT, tai tenka daryti perkančiąjai organizacijai, t.y. 'mūsų
nuomone yra taip ir taip, bet jeigu Jum ta nuomonė netinka, kreipkitės Į VPTpatys, aiškinkitės patys'
galėtų VP tikrinimą sutrumpinti iki max. 2 sav."
negaliu atsakyti
pastabos teikiamos dėl smulkmenų, o ne dėl esminių pirkimo ypatumų
Sunku pasakyti, nes pastabų ir pasiūlymų iš agentūros retai kada gauname.
Nepastebėjome
Agentūra galėtų skirti konsultantą viešųjų pirkimų procedūroms organizuoti, paruošti pavyzdinius pirkimų dokumentus.
Neturėtu būti taikomos sankcijos už pastebėtas klaidas tarp projektų ir aprašymų neatitikimo.Nesivadovauti ,,sausu ' įstatymu
Jokių trūkumų. Puiki komanda.
Tikrinant pirkių dokumentus užduodami klausimai ir prašoma paaiškinti tokius dalykus, kurie yra aprašyti įstatyme, arba prašome pateikti
paaiškinimus, nors neaišku dėl kokios priežasties turime aiškinti smulkemnas nesusijusias su pirkimo procedūromsi ir pan. atsakyti aišku
nesunku, tačiau tam reikia skirti laiko ir kartais ima pyktis kai reikšia aiškinti visiškai absurdiškus dalykus.
Galėtų bendrauti tiesiogiai
nebuvo
Kvalifikacijos stoka
Nėra
cpva pasitaisė
Reikia daugiau patarti, aiškiai išdėstyti o ne kontroliuoti ir bausti
Viskas labai gerai, visada skiria laiko - tiek skambinant telefonu, tiek ir rašant laiško. Iškart sulaukiame pagalbos ir rekomendacijų.
Nepagrįstas formalumas, per didelis dėmesys ne esminiams dalykams.
Su problemomis praktiškai nesusidūrėme - agentūros darbuotojai operatyviai tikrina pirkimus ir sprendžia kylančius klausimus
Viešųjų pirkimų procedūras turėtų vertinti viešųjų pirkimų specialistas.
Trūkumų nematau
kartais viešųjų pirkimų dokumentus tikrina projektų vadovai, o ne viešųjų pirkimų specialistai.
nežinau

14. Kaip vertinate VPT kompetencijas ir darbo kokybę?

Kompetencija

Sprendimų/atsakymų/išvadų
aiškumas ir pagrįstumas

Sprendimų/atsakymų/išvadų
nuoseklumas,
suderinamumas

Sprendimų/atsakymų/išvadų
pateikimo operatyvumas

10%
33%
33%
8%
2%

7%
23%
29%
17%
12%

14%

12%

Blogai

4%

Labai blogai
Neturiu
nuomonės

1%

9%
32%
34%
8%
4%

16%

13%

Labai gerai

13%

Gerai

44%

Vidutiniškai

23%

15. Kokius galėtumėte įvardinti kitus VPT darbo kokybės trūkumus tikrinant viešuosius pirkimus?
TOP 100 PO komentarai:
Kai kuriais svarbiais klausimais agentūra negali pateikti aiškaus atsakymo. Jie gerai išmano įstatymus, bet praktinėse situacijose ne visada
gali padėti.
Pasikonsultavus su keliais VPT specialistais, dažnokai skiriasi jų pateikiama nuomonė, tokiu atveju lieka kreiptis raštu, o atsakymo laukimas
užtrunka nemažai laiko.
Nuomonės nenuoseklumas, skirtingas tų pačių kriterijų ar nuostatų taikymas analogiškoms PO analogiškuose pirkimuose - kitaip sakant,
šališkumas
"1. Netinkamas požiūris į perkančiasias organizacijas, kaip į nusikaltėlius.
2.Nepakankamas gilinimasis į perkančiųjų organizacijų problemas ir jų nesprendimas.
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3.Nesigilinimas į RS rekomendacijas dėl pirkimų lankstumo ir paprastumo didinimo http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0896:FIN:LT:PDF .
4.Nepakankamas dėmesys inovacinių pirkimų skatinimui.
5.Netinkamas viešųjų pirkimų principų taikymas."
Daug tokių.
VP yra labai stipriai reglamentuota sritis gal todėl kad pats VP Įstatymas yra nevykęs - daugybei nuostatų truksta imperatyvumo,
reikalavimai neaiškūs. Dėl šios priežasties VPT pirkimų tikrinimų išvados kartais būna visiškai neobjektyvios.
Negaliu
nepastebima
Kai konsultuacija telefonu sukelia abejonių ir paklausus raštu po mėnesio gaunamas atsakymas, kad dėl didelio darbo krūvio atsakys vėliau
o neatsako dar po mėnesio, o vykdant didelės sumos pirkimą iš ES lėšų nesinori daryti klaidų, tai vilkina pirkimo procedūras.
-VPĮ ir įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytų terminų nesilaikymas
Sunku gauti tiesius ir vienareikšmiškus VPT atsakymus į raštu pateiktus klausimus - sudėtingose situacijose pateikiami apibendrinti
atsakymai, kurie nepadeda vykdyti pirkimų.
negali VPT specialistai kreipiantis žodžiu pateikti vieną atsakymą, o išaiškinant situaciją raštu, pateikti kitą nuomonę.
Dažnai 'nusiplauna rankas' atrašydama, kad reikia vadovautis ir nepažeisti VPĮ
Skritingos išvados dėl to paties pirkimo
Klausimus sprendžia tik viešųjų pirkimų įstatymo rėmuose, o šis įstatymas tikrai nėra tobulas.

16. Ar yra tekę pastebėti, kad pirkimus finansuojant ES struktūrinės paramos lėšomis, padidėja perkamų prekių, paslaugų ar darbų
įkainiai, jie viršija rinkos įkainius?
Statybos
Techninė
Projektų
IT sistemų
Mokymai
Prekės
darbai
priežiūra
administravimas kūrimas
Taip, tai dažna problema
Taip, teko pastebėti keletą kartų
Ne, neteko pastebėti tokios
tendencijos

14%

12%

15%

16%

16%

12%

25%

19%

24%

25%

25%

25%

61%

69%

61%

59%

59%

63%

18. Kokiose kitose srityse teko pastebėti, kad prekių/darbų/paslaugų įkainiai viršija rinkos įkainius?
TOP 100 PO komentarai:
kartais perkant per CPO pastebima kai dalyvauja tik 1 ar 2 tiekėjai ir kaina būna didesnė.
Viešinimo
Tecninių projektų parengimo, ekspertizės.
Apgyvendinimo, maitinimo paslaugų
Rezervuotuose pirkimuose, pvz. pagal 91 str.
Visose, nes dėl biurokratinių procedūrų arba tiekėjų susitarimų yra mažas dalyvių skaičius, o sutarčių keitimo rigidiškumas neleidžia eigoje
mažinti kainų.visose ankstensiame klausime aptartose srityse
nežinauypač kompiuterinės technikos pirkimuosenepastebima
neteko
Mūsų organizacijos praktikoje neteko
neteko pastebėti
Kelionių organizavimo pirkimuose.
Baldų pirkimai iš socialinės įmonės statusą turinčių įmonių, projektų administravimas ir viešinimas, statybos darbai iš socialinės įmonės
statusą turinčių įmonių
Ženklaus įkainių viršijimo kitose srityse neteko pastebėti.
Neteko
NepriklausoTOP 100 PO grupei komentarai:
Neteko pastebėti
reklama, viešieji ryšiai
Perkant per CPO.
Neteko pastebėti
neteko pastebėti
negaliu pasakyti
Neteko pastebėti.
Kvalifikacijos kursai, maitinimo, nuomos padlaugos, administravimo, konsultavimo paslaugos ir t.t.
neteko
audito, teisinių paslaugų
Nepilnus metus dirbu su pirkmais, neteko pastebėti.
renginių organizavimo, ekspertinės paslaugos
Neteko
Kitose srityse pirkimai nebuvo vykdomi
kai yra perkamos labai specifinės paslaugos, pvz. spec. poreikių vaikų pavežėjimas po miestą su lydinčiuoju asmeniu - už gautas kainas
galima nuvažiuoti su vaikų klase į pajūrį ir praleisti savaitgalį, o ne tik gauti mikroautobusą kelių valandų pavežėjimui po miestą.
Tiksliosios mokslinės įrangos pirkimuose
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Perkant mokymus. Dažnai sąlygos parengiamos taip, kad matosi konkretus užsakovas, galinti mokėti išpūstomis kainomis, o parašius
raštišką užklausimą į VPT, dėl konkurencijos pažeidimo, net negavome atsakymo
neteko
Jokiose
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR ADMINISTRAVIMO
nežinau
Nesusidūriau
Viešinimo paslaugų srityje

19. Kokią reikšmę žemiau nurodytos problemos turi ribotam ekonominio naudingumo kriterijaus taikymui?

Perkančiosios
organizacijos
neturi
patirties ir
gebėjimų

Trūksta
išaiškinimų,
kaip taikyti
ekonominio
naudingumo
kriterijų

Didelė
ginčų rizika

Griežta ir
nelanksti
kontroliuojančiųjų
institucijų pozicija
ekonominio
naudingumo
kriterijaus
taikymo atžvilgiu

46%

49%

48%

35%

30%

26%

25%

8%

9%

10%

4%

4%

12%

12%

Didelę
reikšmę
Vidutinę
reikšmę
Mažą reikšmę
Neturi
reikšmės
Neturiu
nuomonės

Ekspertų,
galinčių
nustatyti/
įvertinti
kriterijus,
stoka

Ilgesnė
pirkimo
trukmė
42%

51%

26%

29%

22%

8%

11%

8%

2%

2%

3%

2%

15%

28%

15%

17%

20. Jūsų komentarai dėl ekonominio naudingumo kriterijaus taikymo galimybių.
TOP 100 PO komentarai:
Darbams labai sunku nustatyti.
Būtų naudinga jei būtų paruoštos ekonominio naudingumo kriterijaus taikymo galimybių rekomendacijos.
Tai būtų labai naudinga perkančiajai organizacijai, jeigu galėtumėme ir mokėtumėme taikyti šį kriterijų.
Ekonominis vertinimas yra papildomos galimybės ginčyti ir vilkinti pirkimo procesą.
Naudotinas, tačiau pirkimo dokumentų rengimo stadijoje kriterijaus aprašymas reikalauja daugiau laiko, taip pat procedūra tampa žymiai
ilgesnė.
labai padidėja perkamo objekto kaina
nėra
Tokiu pirkimu neįmanoma nieko įsigyti
ypač sudėtinga nustatyti ekonominio vertinimo kriterijus perkant paslaugas, tokias kaip mokymų programų sukūrimas arba mokymai pagal
nurodytas programas, nes tai dižiąja dalimi lemia lektorių kvalifikacija, o VPT neleidžia surašyti aukštesnių reikalavimų, kaltindami
konkurencijos ribojimu.
tai efektyvus pirkimo būdas, leidžiantis įsigyti poreikius atitinkančius darbus/prekes/paslaugas
Tinkamas metodas kai perkančioji organizacija turi savo ekspertus vertinimui, kai reikalingas atskiras pirkimas ekspertų paslaugų, didelė
tikimybė už mažiausią kainą nusipirkti ekspertus, proteguojančius kažkurį būsimo pirkimo dalyvį.
lankstesnis ekonomionio naudingumo kriterijaus taikymas
Ekonominio naudingumo kriterijus skamba įdomiai, tačiau nežinau, kaip jis yra taikomas praktikoje.
Padeda efektyviau įsigyti paslaugas. VPT pozicija vertinant kriterijų pasirinkimą bei aprašymus apsunkina jų taikymą VP. Esame gavę
skirtingas išvadas dėl kriterijų nustatymo, nors pati VPT savo pirkimuose nustato atitinkamus beveik analogiškus kriterijus
sunku įvertinti
Netaikiau praktikoje, todėl pažymėjau tik savo nuomonę
Riboja pirkimų terminai.

NepriklausoTOP 100 PO grupei komentarai:
Sudėtinga rasti tinkamus ekonominio naudingumo paskaičiavimo kriterijus.
Pirkimus vykdantiems truksta arba pakankamo intelekto koeficiento taikyti ekonominio naudingumo kriterijus ar intereso tai daryti dėl
galimai korupcinių ryšių
Tokių pirkimų nevykdėme.
Daugiau galimybių neskaidriai vertinti pasiūlymus. Patiktų galimybė vertinti mažiausios kainos kriterijumi, leidžiant iš karto atmesti
mažiausios kainos ir didžiausios kainos pasiūlymus
ekspertų paslaugos mokamos, o finansavimo papildomai tokioms išlaidoms neskiriama
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Per ilgai užsitęsia visos procedūros, ne visada prekė/paslauga/darbai būna pigesni ir kokybiškesni. Dažnai pasitaiko, kad Tiekėjas
konkursinėje medžiagoje nurodo vienus kokybės reikalavimus, o vykdant sutartį, jie jau nebeatitinka kokybės reikalavimų.
Reikia daug pastangų gerai parengti sąlygas, kad neįsivelti į ginčus. Mes nebiudžetinė organizacija, todėl darbo vietų išlaikymą diktuoja
rinka.
Neturiu
Mūsų organizacija taiko šį kriterijų, kai tai tikslinga.
Subjektyvus vertinimas - pirmas žingsnis į teisminius procesus ir problemos su ES paramos panaudojimu.
Tai geras pirkimo būdas, tačiau jam taikant reikia daugiau laiko pasiruošti techninėms sąlygoms
Nera tinkamu specialistu. Labai specifiskas kiekvienas pirkimas
Ekonominis naudingumas pritaikytas konkrečiam pirkėjui, o vertinimas yra labai subjektyvu dalykas
"Kaip pradėjome taikyti, patiko:)
Sudėtinga nustatyti objektyvius vertinimo kriterijus"
būtų labai gerai jei aišku būtų kaip taikyti, nes kol kas to nedarome dėl miglotų apibrėžimų ir dėl neaiškumo
išsakyti pirmame punkte
Neefektyviai galima pritaikyti,maža naudos galimybė (par maži pakeitimo koef.)
gerai
Kriterijus turi būti taikomas kiek galima didesnėmis apimtimis, nes tai leistų nusipirkti kokybiškas prekes ar paslaugas už geriausią kainos ir
kokybės santykį.
Labiau subjektyvus, o ne objektyvus vertinimo kriterijus, todėl didesnė ginčų rizika
kadangi nėra aiškių kriterijų, VPT bet kuriuo atveju pasileika sau teisę stabdyti pirkimus, tad pirkimo sėkmė taikant šį būdą priklauso
išimtinai nuo VPT pozicijo

23. Kokie pagrindiniai veiksniai riboja organizacijos naudojimąsi centrinės perkančiosios
organizacijos (CPO) paslaugomis?
Nepakankamas CPO paslaugų katalogas

36

36%

69

29%

7

7%

58

24%

Savarankiškai vykdydami pirkimus prekes/darbus/paslaugas įsigyjame pigiau nei per CPO

30

30%

59

25%

Negaliu atsakyti

18

18%

34

14%

9

9%

17

7%

Nepakankamai žinome apie pirkimus per CPO

Kita

CPO nustatytos sąlygos ne visuomet tinka PO
"Kompiuterinę įrangą perkant patiems, galima ją įsigyti naujesnę ir ilgaamžiškesnę.
Sistemos gedimai.
Per didelė perkančioji, naudotis CPO paslaugomis."
Būtina didinti CPO pajėgumus ir pasirinkimą, steigti naujas specializuotas CPO, panaikinti arba sumažinti CPO steigimo monopolizaciją
VPĮ.
CPO nera reikalingu pasalaugu
pirkimų patirtis perkant per CPO)nepasisekė su prekių koybe)
Pirkdami kanceliarines prekes susidūrėme su jų kokybės problema. Nelanksčios preliminariųjų sutarčių sąlygos neleidžia įsigyti prekių
(pvz. negalima nukrypti nuo suformuoto krepšelio), skirtingi popieriaus ir kanceliarinių prekių tiekėjai apsunkina jų užsakymą, reikia
administruoti kelias sutartis ir sekti, kad nebūtų padaromi netinkami pirkimai (prekės iš popieriaus tiekėjo ir atvirkščiai).
Asmeniškau nevykdžiau per CPO, o teko girdėti, kad prekės žymiai brangesnės nei rinkoje ir nėra pakankamo pasirinkimo
Tokių pirkimų CPO nevykdo
Pirkimai nebuvo vykdomi
24. Kokių metodinių dokumentų, gairių, kt. medžiagos viešųjų pirkimų vykdymo srityje labiausiai trūksta:
Dokumentų pakanka

6

2,47%

28

4,85%

Viešųjų pirkimų įstatymo taikymo komentarų

42

17,28%

89

15,42%

Techninių specifikacijų pavyzdžių, gairių

39

16,05%

89

15,42%

Pavyzdinių viešųjų pirkimų dokumentų

29

11,93%

100

17,33%

43 17,70%

76

13,17%

Metodinės medžiagos kaip taikyti ekonominio naudingumo kriterijų
Tipinių sutarčių

33

13,58%

76

13,17%

18,37%

43

17,70%

106

Nežinau

4

1,65%

6

1,04%

Kitų

4

1,65%

7

1,21%

Gerosios praktikos pavyzdžių vykdant viešuosius pirkimus, jų viešinimo

Total

243

577

25. Kaip dažnai dalyvaujate mokymuose viešųjų pirkimų srityje?
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Neteko dalyvauti tokiuose mokymuose

14

18,67%

19

25,33%

46

25,56%

1 kartą per metus

17

22,67%

55

30,56%

2 kartus per metus

12

16,00%

40

22,22%

13

17,33%

18

10,00%

Rečiau kaip kartą per metus

Dažniau nei 2 kartus per metus

Total

75

21

11,67%

180

28. Kas Jūsų organizacijoje yra atsakingas už ES lėšomis finansuojamo projekto (-ų) viešuosius pirkimus?
Viešųjų pirkimų specialistas (-ai), kurio pagrindinė funkcija yra viešieji pirkimai

56

74,67%

58

32,04%

Darbuotojas (-ai), kurio pagrindinės funkcijos nėra susijusios su viešaisiais pirkimais

11

14,67%

97

53,59%

Šią funkciją atlieka ES lėšomis finansuojamą projektą (-us) administruojanti įmonė

2

2,67%

13

7,18%

Kita (įrašyti)

6

8,00%

13

7,18%

Total

75

181

30. Kiek viešųjų pirkimų specialistų (kurie didžiąją laiko dalį skiria viešiesiems pirkimams) yra Jūsų organizacijoje?
Neturime tokių specialistų

3

4,00%

78

43,33%

1-2

13

17,33%

73

40,56%

3-5

38

50,67%

21

11,67%

Daugiau nei 5

19

25,33%

4

2,22%

2

2,67%

4

2,22%

Negaliu pasakyti
Total

75

180
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