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VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTYS

Valstybės institucijos, siekdamos užtikrinti darbų atlikimą ir paslaugų teikimą, sudaro sutartis.
Šios sutartys, sudarytos su vienu ar keliais subjektais už tam tikrą atlyginimą, vadinamos
viešojo pirkimo sutartimis ir sudaro svarbią ES BVP dalį. Vis dėlto, tik maža viešojo
pirkimo sutarčių dalis buvo pasirašyta su ne valstybių narių įmonėmis. Vidaus rinkos principų
taikymas šioms sutartims užtikrina geresnį ekonominių išteklių paskirstymą ir racionalesnį
valstybės lėšų panaudojimą. 2014 m. Parlamentas ir Taryba priėmė naują viešųjų pirkimų
dokumentų rinkinį, kuriuo buvo siekiama supaprastinti procedūras ir padaryti jas lankstesnes,
kad viešojo pirkimo procedūrose galėtų lengviau dalyvauti MVĮ, taip pat užtikrinti, kad
daugiau dėmesio būtų skiriama socialiniams ir aplinkosaugos kriterijams.

TEISINIS PAGRINDAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 26 ir 34 straipsniai, 53 straipsnio 1 dalis, 56,
57, 62 ir 114 straipsniai.

TIKSLAI

Viešojo pirkimo sutartys turi didelę reikšmę valstybių narių ekonomikai ir sudaro daugiau
kaip 16 proc. Europos Sąjungos BVP. Kai dar nebuvo įgyvendinami Bendrijos teisės aktai,
su ne valstybių narių įmonėmis buvo pasirašoma tik 2 proc. viešojo pirkimo sutarčių. Šioms
sutartims tenka pagrindinis vaidmuo kai kuriuose sektoriuose (pvz., statybos ir viešųjų darbų,
energetikos, telekomunikacijų ir sunkiosios pramonės) ir joms paprastai būdinga tai, kad pagal
įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas taisykles pirmenybė teikiama nacionaliniams
tiekėjams. Toks atviros ir veiksmingos konkurencijos trūkumas buvo viena iš kliūčių, trukdančių
užbaigti bendrosios rinkos kūrimą, o tai lėmė perkančiųjų organizacijų išlaidų augimą ir suvaržė
konkurencingumą tam tikrose pagrindinėse pramonės šakose.
Vidaus rinkos principų (visų pirma paslaugų teikimo laisvės ir konkurencijos laisvės) taikymas
šioms sutartims užtikrina geresnį ekonominių išteklių paskirstymą ir racionalesnį valstybės
lėšų panaudojimą – esant didesnei konkurencijai valstybės institucijos gauna aukščiausios
kokybės produktus ir paslaugas geriausiomis kainomis. Teikiant pirmenybę veiksmingiausiai
visoje Europos rinkoje dirbančioms įmonėms skatinamas Europos įmonių konkurencingumas
(suteikiant galimybę joms plėstis ir vystyti savo rinkas), skatinamas skaidrumo, vienodo
požiūrio, sąžiningos konkurencijos ir veiksmingumo principų įgyvendinimas, taip mažinant
sukčiavimo ir korupcijos riziką. Visiškai atvira bendroji rinka gali būti sukurta tik tuomet, kai
dėl šių sutarčių vienodomis sąlygomis galės varžytis visos įmonės.

LAIMĖJIMAI

Bendrija susikūrė teisės aktų sistemą, kurios tikslas – nacionalinių taisyklių koordinavimas,
nustatant pareigas viešai skelbti konkursus ir taikyti objektyvius konkurso pasiūlymų vertinimo
kriterijus. Nuo praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio priėmus daugybę įvairių norminių
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aktų, Bendrijoje buvo nuspręsta supaprastinti ir koordinuoti viešųjų pirkimų teisės aktus; šiuo
tikslu buvo priimtos keturios direktyvos (92/50/EEB, 93/36/EEB, 93/37/EEB ir 93/38/EEB).
Siekiant paprastumo ir didesnio aiškumo, trys iš šių direktyvų buvo sujungtos į Direktyvą
2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių (ištaisytą Direktyva 2005/75/
EB) ir Direktyvą 2004/17/EB dėl vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektorių.
Kai kurie abiejų direktyvų priedai buvo iš dalies pakeisti Direktyva 2005/51/EB. Direktyva
2009/81/EB nustatytos konkrečios viešųjų pirkimų gynybos srityje taisyklės, kurių tikslas –
padėti gynybos bendrovėms patekti į kitų valstybių narių gynybos rinkas.

REFORMA

2014 m. Parlamentas ir Taryba priėmė naują viešųjų pirkimų dokumentų rinkinį, kuriuo
buvo siekiama supaprastinti procedūras ir padaryti jas lankstesnes, kad viešojo pirkimo
procedūrose galėtų lengviau dalyvauti MVĮ, taip pat užtikrinti, kad daugiau dėmesio būtų
skiriama socialiniams ir aplinkosaugos kriterijams. Teisės aktų rinkinį sudaro 2014 m. vasario
26 d. Direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų (kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB)
ir 2014 m. vasario 26 d. Direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens,
energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų (kuria panaikinama
Direktyva 2004/17/EB). Naująjį viešųjų pirkimų dokumentų rinkinį užbaigia nauja direktyva
dėl koncesijos sutarčių (2014 m. vasario 26 d. Direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių
suteikimo), kuria sukuriamas tinkamas teisinis koncesijos sutarčių suteikimo pagrindas ir
užtikrinama, kad visi ES ekonominės veiklos vykdytojai turėtų veiksmingą ir nediskriminacinę
prieigą prie ES rinkos, taip pat suteikiamas didesnis teisinis tikrumas.
Į išorinį viešųjų pirkimų aspektą taip pat atsižvelgiama 2012 m. kovo 21 d. Komisijos pasiūlyme
dėl reglamento, kuriuo nustatomos trečiųjų šalių prekių ir paslaugų patekimo į ES viešųjų
pirkimų vidaus rinką taisyklės ir procedūros, kuriomis remiamos derybos dėl ES prekių ir
paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas.
2012 m. balandžio mėn. Komisija priėmė e. viešųjų pirkimų strategiją[1], kurioje nustatė tikslą
visiškai pereiti prie e. viešųjų pirkimų iki 2016 m. vidurio, o 2013 m. birželio 26 d. Komisija
pateikė pasiūlymą dėl direktyvos dėl elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo viešuosiuose
pirkimuose. 2014 m. balandžio 16 d. Parlamentas ir Taryba priėmė Direktyvą 2014/55/ES dėl
elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo viešuosiuose pirkimuose[2]. Direktyvos perkėlimo į
valstybių narių teisę terminas nustatytas 2018 m. lapkričio 27 d.

APIBRĖŽTYS

Viešojo pirkimo sutartys – tai piniginės naudos sutartys, sudaromos raštu tarp vieno ar kelių
ekonominės veiklos vykdytojų ir vienos ar kelių perkančiųjų organizacijų, kurių dalykas – darbų
atlikimas, prekių tiekimas ar paslaugų teikimas.
Perkančiosios organizacijos – tai valstybės, regionų ar vietos valdžios institucijos, viešosios
teisės reglamentuojami subjektai, iš vienos ar daugiau tokių institucijų arba vieno ar daugiau
tokių viešosios teisės reglamentuojamų subjektų sudarytos asociacijos.
Koncesijos sutartys – tai raštu sudarytos piniginės naudos sutartys, kurių pagrindu viena
ar kelios perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai paveda atlikti darbus (darbų
koncesijų atveju) arba teikti ir valdyti paslaugas (paslaugų koncesijų atveju) vienam ar keliems
ekonominės veiklos vykdytojams, kai atlygį pagal jas sudaro tik teisė eksploatuoti darbus ar

[1]COM(2012) 0179.
[2]2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES dėl elektroninių sąskaitų faktūrų
naudojimo viešuosiuose pirkimuose (OL L 133, 2014 5 6, p. 1.).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0179
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paslaugas, kurios yra sutarties dalykas, arba tokia teisė kartu su mokėjimu. Suteikiant koncesijos
sutartį koncesininkui perduodama vykdymo rizika.

VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRA

Visos procedūros privalo atitikti ES teisės principus, visų pirma laisvo prekių judėjimo,
įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas, taip pat su jais susijusius principus, t. y. vienodo
požiūrio, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo. Taip pat turi
būti paisoma konkurencingumo, konfidencialumo ir veiksmingumo.
A. Procedūrų rūšys
Esama įvairių rūšių procedūrų, kuriomis vadovaujantis turi būti skelbiami konkursai ir kurios
taikomos remiantis ribų sistema kartu su kiekvienos viešojo pirkimo sutarties apytikslės vertės
apskaičiavimo metodais ir privalomų arba rekomenduojamų taikyti procedūrų sąrašu, kaip
numatyta direktyvose. Atviro konkurso atveju pasiūlymą pateikti gali bet kuris suinteresuotas
ekonominės veiklos vykdytojas. Riboto konkurso atveju pasiūlymą gali pateikti tik pakviesti
kandidatai. Konkurso procedūros su derybomis atveju prašymą dalyvauti gali pateikti bet kuris
ekonominės veiklos vykdytojas, bet tik pakviesti kandidatai, atlikus pateiktos informacijos
vertinimą, gali pateikti pradinį pasiūlymą, kurio pagrindu vėliau vyksta derybos. Konkurencinio
dialogo procedūros atveju prašymą dalyvauti gali pateikti bet kuris ekonominės veiklos
vykdytojas, bet tik pakviesti kandidatai gali dalyvauti dialoge. Jis naudojamas tuomet, kai
perkančiosios organizacijos negali apibrėžti savo poreikių patenkinimo priemonių arba įvertinti,
kokius sprendimus gali pasiūlyti rinka. Sutartis sudaroma remiantis tik geriausio kainos ir
kokybės santykio kriterijumi. Tiems atvejams, kai reikia rasti novatorišką, rinkoje dar netaikomą
sprendimą, buvo sukurta inovacijų partnerystės procedūra. Perkančioji organizacija nusprendžia
sudaryti inovacijų partnerystę su vienu ar keliais partneriais, vykdančiais atskirą mokslinių
tyrimų ir technologinės plėtros veiklą, siekdama konkurso būdu susitarti dėl naujo novatoriško
sprendimo. Galiausiai, ypatingais atvejais ir aplinkybėmis perkančiosios organizacijos gali
sudaryti viešojo pirkimo sutartis pagal derybų procedūrą be išankstinio skelbimo apie pirkimą.
B. Sutarčių sudarymo kriterijai
Perkančiosios organizacijos, sudarydamos viešojo pirkimo sutartis, privalo remtis ekonomiškai
naudingiausio pasiūlymo kriterijumi. Šis naujas sutarčių sudarymo kriterijus numatytas vykdant
viešųjų pirkimų taisyklių reformą. Jis grindžiamas „ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo“
principu, kuriuo siekiama užtikrinti geriausią sutarčių kainos ir kokybės santykį (o ne žemiausią
kainą), t. y. juo atsižvelgiama į atitinkamų darbų, prekių arba paslaugų kokybę ir kainą arba
gyvavimo ciklo sąnaudas. Pagal šį kriterijų didesnis dėmesys skiriamas kokybei, aplinkosaugos
ir socialiniams aspektams, taip pat inovacijoms.
C. Skelbimo ir skaidrumo taisyklės
Vykdant viešojo pirkimo procedūras visais etapais turi būti užtikrintas reikiamas skaidrumas. Tai
daroma visų pirma skelbiant pagrindinius viešojo pirkimo procedūrų elementus ir skleidžiant
informaciją apie kandidatus ir konkurso dalyvius (t. y. sprendimo dėl sutarties sudarymo
priėmimo kriterijus ir tvarką, informaciją apie procedūros vykdymą ir eigą bei informaciją apie
atmetimo priežastis), taip pat pateikiant pakankamai dokumentų, susijusių su visais procedūros
etapais.
D. Teisių gynimo priemonės
Siekiant nagrinėti atvejus, kai perkančiosios organizacijos pažeidžia viešųjų pirkimų taisykles,
Teisių gynimo priemonių direktyvoje (Direktyva 2007/66/EB) numatyta veiksminga peržiūros
sistema, apimanti abi viešųjų pirkimų direktyvas ir direktyvą dėl koncesijos sutarčių, ir
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joje nustatomi du svarbūs elementai. Atidėjimo laikotarpiu po to, kai priimamas sprendimas
dėl sutarties skyrimo, dalyviams suteikiama galimybė išnagrinėti sprendimą ir nuspręsti, ar
inicijuoti peržiūros procedūrą. Per šį ne mažiau kaip 10 dienų trunkantį laikotarpį perkančiosios
organizacijos negali pasirašyti sutarties. Teisių gynimo priemonių direktyva taip pat nustatomos
griežtesnės apsaugos nuo neteisėto tiesioginio viešųjų sutarčių skyrimo taisyklės.
E. Kiti viešųjų pirkimų aspektai
Naujosiomis taisyklėmis skatinami ekologiški viešieji pirkimai taikant gyvavimo ciklo sąnaudų
metodą ir galimybę naudoti specialų ženklą arba ekologinį ženklą. Taip pat svarbūs socialiniai
aspektai, į direktyvas įtraukiant specialias nuostatas dėl socialinės įtraukties, socialinių kriterijų,
subrangos (subteikimo, subtiekimo) ir numatant supaprastintą paslaugų pirkimo sutarčių
tvarką. Vykdant viešuosius pirkimus taip pat labai svarbu mažinti biurokratiją ir didinti
MVĮ galimybes dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Naujosiose taisyklėse numatomas Europos
bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas ir savideklaracijų naudojimas. MVĮ galimybės dalyvauti
viešuosiuose pirkimuose bus visų pirma didinamos sudarant sąlygas skaidyti sutartis į dalis
ir apribojant metinės apyvartos reikalavimus. Naujose direktyvose numatoma elektroninius
pirkimus palaipsniui padaryti privalomus ir nustatomos konkrečios taisyklės, susijusios su
elektroninių ir grupinių pirkimų metodais ir priemonėmis, pavyzdžiui, bendrieji susitarimai,
dinaminės pirkimo sistemos, elektroniniai aukcionai, elektroniniai katalogai, centralizuota
pirkimo veikla ir tarpvalstybinis bendras pirkimas. Direktyvos apima Europos Sąjungos
Teisingumo Teismo praktiką dėl vidaus santykių, kai tam tikromis sąlygomis perkančiosios
organizacijos gali sudaryti sutartį su įmone netaikydamos viešojo pirkimo procedūros. Be to,
naujosiomis taisyklėmis sugriežtinamos galiojančių teisės aktų nuostatos dėl interesų konfliktų,
favoritizmo ir korupcijos, suteikiant didesnes patikimų procedūrų garantijas, susijusias su
atmetimo motyvais, išankstinėmis konsultacijomis, sutarčių keitimu ir skaidrumu.

KONCESIJOS

Nors komunalinių paslaugų sektoriaus taisyklių peržiūra daugiau ar mažiau atitinka bendruosius
viešuosius pirkimus reglamentuojančių taisyklių peržiūrą (nors ir pakoreguota, siekiant
užtikrinti didesnio veiklos lankstumo galimybę komercinę arba pramoninę veiklą vykdantiems
subjektams), naujos koncesijų taisyklės yra daug konkretesnės.
Direktyva taikoma tik koncesijos sutartims, kurių vertė yra lygi arba didesnė kaip 5 mln.
EUR, o tam tikros koncesijos sutarčių rūšys neįtraukiamos į direktyvos taikymo sritį, įskaitant
su geriamuoju vandeniu susijusias koncesijos sutartis. Kitaip nei bendrųjų viešojo pirkimo
procedūrų atveju, perkančiosios organizacijos gali pritaikyti koncesijos sutarčių procedūrą prie
nacionalinių standartų arba savo pageidavimų, su sąlyga, kad jos laikysis tam tikrų pagrindinių
taisyklių ir užtikrins, kad būtų: paskelbtas koncesijos skelbimas; teikiama informacija apie
būtiniausius reikalavimus ir sutarties skyrimo kriterijus; laikomasi nustatytų reikalavimų
ir pašalinami jų nesilaikantys kandidatai; neleidžiama dalyvauti kandidatams, teistiems už
tam tikrus nusikaltimus, pavyzdžiui, sukčiavimą ir pinigų plovimą; ir teikiama informacija
dalyviams apie procedūros eigą ir preliminarus tvarkaraštis. Be to, vykdant koncesijos
sutarčių skyrimo procedūras koncesijos sutarties dalykas, sutarties skyrimo kriterijai ir būtinieji
reikalavimai negali būti derybų objektu. Koncesijos sutartys galioja ribotą laiką ir jų pratęsimo
klausimas nagrinėjamas taikant sutarties pakeitimų procedūrą.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Prieš priimant viešųjų pirkimų teisės aktų rinkinį 2014 m. sausio 15 d. Parlamentas priėmė
kelias rezoliucijas, įskaitant 2010 m. gegužės 18 d. rezoliuciją dėl naujovių viešųjų pirkimų
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sistemoje, 2011 m. gegužės 12 d. rezoliuciją dėl vienodų galimybių patekti į Europos Sąjungos
ir trečiųjų šalių viešųjų sektorių rinkas ir 2011 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl viešųjų pirkimų
modernizavimo. Šiose rezoliucijose Parlamentas visų pirma pritarė supaprastinimo priemonėms
(pvz., lanksčioms procedūroms) ir paragino užtikrinti didesnį teisinį tikrumą. Jo nuomone,
žemiausia kaina neturėtų būti vienintelis kriterijus, kuriuo remiantis atrenkamas dalyvis,
su kuriuo bus sudaroma sutartis, – taip pat turėtų būti atsižvelgiama į didžiausią naudą,
įskaitant tvarumo kriterijus (pavyzdžiui, gyvavimo ciklo sąnaudas, aplinkosaugos ir socialiniai
kriterijus).
Neseniai atlikti tyrimai rodo, kad šiuo metu vykstantis „Brexit“ procesas nulems didžiulį
neapibrėžtumą ir turės poveikį bendrajai rinkai ir Europos piliečių teisėms viešojo pirkimo
srityje[3]. Parlamentui teks labai svarbus vaidmuo užtikrinant demokratinį teisėtumą ir pagarbą
piliečių teisėms šiame procese[4].
Mariusz Maciejewski
11/2017

[3]Arrowsmith S., Consequences of Brexit in the area of public procurement, 2017, http://www.europarl.europa.eu/
RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
[4]Stoll P.T., The Role and Powers of the European Parliament in the Brexit Process, 2017, http://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
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