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VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTYS

Valstybės institucijos, siekdamos užtikrinti, kad būtų atliekami darbai ir teikiamos
paslaugos, sudaro sutartis. Šios sutartys, kurių apyvarta siekia 2 448 mlrd. EUR,
rodo, kad ES viešieji pirkimai yra pagrindinis ekonomikos augimo, darbo vietų
kūrimo ir inovacijų variklis. 2014 m. Parlamento ir Tarybos priimtas viešųjų pirkimų
dokumentų rinkinys ES BVP kasmet papildo 2,88 mlrd. EUR. Be to, ES viešųjų
pirkimų direktyvos sutarčių vertę padidino iš viso nuo mažiau nei 200 mlrd. EUR iki
maždaug 525 mlrd. EUR.

TEISINIS PAGRINDAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 26, 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. Sąjungos BVP. Kai dar nebuvo įgyvendinami Bendrijos
teisės aktai, su kitų valstybių narių įmonėmis buvo pasirašoma tik 2 proc. viešojo
pirkimo sutarčių. Šioms sutartims tenka pagrindinis vaidmuo kai kuriuose sektoriuose
(statybos, viešųjų darbų, energetikos, telekomunikacijų ir sunkiosios pramonės)
ir joms paprastai būdinga tai, kad pagal įstatymuose ir kituose teisės aktuose
numatytas taisykles pirmenybė teikiama nacionaliniams rangovams (tiekėjams,
paslaugų tiekėjams). Toks atviros ir tikros konkurencijos trūkumas buvo viena iš kliūčių,
trukdančių pabaigti kurti bendrąją rinką, o tai lėmė perkančiųjų organizacijų išlaidų
augimą ir suvaržė konkurencingumą tam tikrose pagrindinėse pramonės šakose.
Vidaus rinkos principų taikymas šioms sutartims užtikrina geresnį ekonominių išteklių
paskirstymą ir racionalesnį valstybės lėšų panaudojimą – esant didesnei konkurencijai
valstybės institucijos geriausiomis kainomis gauna aukščiausios kokybės produktus ir
paslaugas. Teikiant pirmenybę sėkmingiausioms visoje Europos rinkoje dirbančioms
įmonėms skatinamas ES įmonių konkurencingumas, skatinama laikytis skaidrumo,
vienodo požiūrio ir veiksmingumo principų, taip mažinant sukčiavimo ir korupcijos
riziką.

LAIMĖJIMAI

Bendrija priėmė teisės aktus, kuriais siekiama koordinuoti nacionalines taisykles,
nustatant pareigas viešai skelbti konkursus ir taikyti objektyvius konkurso pasiūlymų
vertinimo kriterijus. Nuo praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio priėmus įvairių
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norminių aktų, Bendrijoje buvo nuspręsta supaprastinti ir koordinuoti viešųjų pirkimų
teisės aktus, todėl buvo priimtos keturios direktyvos (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 sudarymo tvarkos derinimo ir Direktyvą 2004/17/EB dėl vandens,
energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektorių. Po kelerių metų Direktyva 2009/81/
EB buvo 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, kurį sudaro Direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų (kuria panaikinama
Direktyva 2004/18/EB) ir Direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens,
energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų (kuria
panaikinama Direktyva 2004/17/EB). Viešųjų pirkimų dokumentų rinkinį užbaigė nauja
Direktyva dėl koncesijos sutarčių (Direktyva 2014/23/ES), kuria sukuriamas teisinis
koncesijos sutarčių skyrimo pagrindas[1] ir užtikrinama, kad visi ES ekonominės veiklos
vykdytojai turėtų veiksmingą ir nediskriminacinę prieigą prie ES rinkos, taip pat
suteikiamas didesnis teisinis tikrumas dėl taikomų teisės nuostatų.
Į išorinį viešųjų pirkimų aspektą taip pat buvo atsižvelgta 2012 m. 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. Dėl aklavietės
derybose 2016 m. Komisija pateikė naują pasiūlymą. 2022 m. birželio mėn. teisėkūros
institucijos užbaigė oficialią priėmimo procedūrą, o galutinis aktas buvo pasirašytas
2022 m. birželio 23 d.
2012 m. balandžio mėn. Komisija priėmė e. viešųjų pirkimų strategiją, kurioje nustatė
tikslą iki 2016 m. vidurio visiškai pereiti prie e. viešųjų pirkimų. 2014 m. balandžio 16 d.
Parlamentas ir Taryba priėmė Direktyvą 2014/55/ES dėl elektroninių sąskaitų faktūrų
naudojimo viešuosiuose pirkimuose.
2017 m. spalio 3 d. Komisija paskelbė du komunikatus: „Veiksmingi viešieji pirkimai
Europoje ir Europai“ (COM(2017)0572) ir „Su viešaisiais pirkimais susijusių didelės
apimties infrastruktūros projektų aspektų savanoriškas ex-ante vertinimas investicijoms
skatinti“ (COM(2017)0573). Siekdama toliau gerinti ES viešuosius pirkimus (viešųjų
pirkimų strategijos dokumentų rinkinys), ji taip pat paskelbė rekomendaciją „Viešųjų
pirkimų specializacija. Viešųjų pirkimų specializacijos struktūros kūrimas“.

VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRA

Visos procedūros privalo atitikti ES teisės principus, visų pirma laisvo prekių judėjimo,
įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas, ir iš šių principų kylančius principus,

[1]Koncesijos yra piniginės naudos sutartys, kurių pagrindu viena ar daugiau perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų
paveda vykdyti darbus arba teikti ir valdyti paslaugas vienam ar daugiau ekonominės veiklos vykdytojų. Ekonominės veiklos
vykdytojai, kuriems suteikta koncesija, įgyja išimtinę teisę eksploatuoti darbus ar paslaugas, kurie yra sutarties dalykas, arba
tokią teisę kartu su mokėjimu.
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t. y. vienodo požiūrio, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo
ir skaidrumo. Taip pat turi būti paisoma konkurencingumo, konfidencialumo ir
veiksmingumo principų.
A. Procedūrų rūšys
Esama įvairių rūšių procedūrų, kuriomis vadovaujantis turi būti skelbiami konkursai
ir kurios taikomos remiantis ribų sistema. Kiekvienos viešojo pirkimo sutarties[2]

apytikslės vertės apskaičiavimo metodai ir procedūrų sąrašas numatyti 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 procedūroje
gali pateikti bet kuris ekonominės veiklos vykdytojas, bet tik pakviesti kandidatai,
atlikus pateiktos informacijos vertinimą, gali pateikti pradinį pasiūlymą. Konkurencinio
dialogo atveju prašymą dalyvauti procedūroje gali pateikti bet kuris ekonominės veiklos
vykdytojas, bet tik pakviesti kandidatai gali dalyvauti dialoge. Jis naudojamas tuomet,
kai perkančiosios organizacijos[3] 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 viešojo pirkimo 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 skyrimo kriterijai
Perkančiosios organizacijos privalo skirti viešojo pirkimo sutartis ekonomiškai
naudingiausio pasiūlymo pateikėjams. Šis naujas sutarčių skyrimo kriterijus numatytas
vykdant viešųjų pirkimų taisyklių reformą. Jis grindžiamas ekonomiškai naudingiausio
pasiūlymo principu, kuriuo siekiama užtikrinti geriausią sutarčių kainos ir kokybės
santykį (o ne mažiausią 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 būtinas
skaidrumas. Tai daroma visų pirma skelbiant pagrindinius viešojo pirkimo procedūrų
elementus ir skelbiant informaciją apie kandidatus ir dalyvius, taip pat pateikiant
pakankamai dokumentų, susijusių su visais procedūros etapais.

[2]Viešojo pirkimo sutartys – tai atlygintinos sutartys, sudaromos tarp vieno ar kelių ekonominės veiklos vykdytojų ir vienos ar
kelių perkančiųjų organizacijų, kurių dalykas – darbų atlikimas, prekių tiekimas ar paslaugų teikimas.
[3]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.
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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 joje nustatomi du svarbūs elementai, įskaitant atidėjimo
laikotarpį. Priėmus sprendimą dėl sutarties skyrimo, atidėjimo laikotarpiu 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.
E. Kiti viešųjų pirkimų aspektai
Naujomis 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. Naujose taisyklėse numatytas 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. Naujosiomis direktyvomis reikalaujama
laipsniškai diegti e. viešuosius pirkimus ir nustatomos konkrečios taisyklės dėl
elektroninių ir grupinių viešųjų pirkimų metodų ir priemonių, pavyzdžiui, preliminariųjų
sutarčių, dinaminių pirkimo sistemų, elektroninių aukcionų ir kt. Į direktyvas taip pat
įtraukta Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, susijusi su vidaus santykiais,
sudarant perkančiosioms organizacijoms galimybę tam tikromis sąlygomis skirti sutartį
įmonei be viešųjų pirkimų procedūros. Naujomis taisyklėmis sugriežtintos galiojančių
teisės aktų nuostatos dėl interesų konfliktų, favoritizmo ir korupcijos.
2020 m. kovo 11 d. Komisija paskelbė darbinį dokumentą dėl ES žaliųjų viešųjų pirkimų
kriterijų, taikomų duomenų centrams, serverių patalpoms ir debesijos paslaugoms,
siekdama užtikrinti, kad duomenų centrų įranga ir paslaugos būtų perkamos aplinkai
nekenkiančiu būdu, laikantis ES energetikos, klimato kaitos ir efektyvaus išteklių
naudojimo tikslų.
Po COVID-19 protrūkio Komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo nustatoma
Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa (programa „ES – sveikatos labui“,
COM(2020)0405), pagal kurią planuojama sudaryti daugiau viešojo pirkimo sutarčių
tokiose srityse kaip vaistų, skiepų, naujų gydymo būdų ir duomenų. Galutinį aktą
teisėkūros institucijų pirmininkai pasirašė 2021 m. kovo 24 d., o 2021 m. kovo 26 d. jis
buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Reglamentas (ES) 2021/522
įsigaliojo kitą dieną po jo paskelbimo Oficialiajame leidinyje ir taikomas atgaline data
nuo 2021 m. sausio 1 d. Komisija taip pat paskelbė naujas viešiesiems pirkėjams skirtas
gaires, siekdama padėti valdžios institucijoms naudotis ES viešųjų pirkimų sistema,
kad būtų galima užtikrinti greitą reikiamos įrangos pirkimą, ir kartu su valstybėmis
narėmis pradėjo penkis bendrus konkursus dėl asmeninių apsaugos priemonių.
2020 m. gegužės 27 d. Komisija paskelbė komunikatą dėl ekonomikos gaivinimo plano
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po COVID-19 (COM(2020)0456) ir pabrėžė poreikį skaitmeninti viešuosius pirkimus
kuriant nacionalines e. viešojo pirkimo sistemas ir platformas.

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 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 ragino
supaprastinti priemones ir užtikrinti didesnį teisinį tikrumą, taip pat skiriant sutartis
atsižvelgti į vertę ir tvarumą.
Stengiantis toliau gerinti ES viešuosius pirkimus, Parlamentas 2018 m. spalio 4 d.
priėmė rezoliuciją dėl viešųjų pirkimų strategijos dokumentų rinkinio, kurioje raginama
gerinti skaitmeninių technologijų diegimą Sąjungos viešųjų pirkimų srityje, palengvinti
MVĮ ir socialinės ekonomikos įmonėms skirtas priemones, didinti ES tiekėjų patekimo
į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas galimybes ir pirkėjų specializaciją[4]. 2020 m.
lapkričio mėn. atlikus tyrimą „Teisinės kliūtys bendrosios rinkos taisyklėms valstybėse
narėse“[5] nustatyta, kad specializacijos viešųjų pirkimų srityje skirtumai valstybėse
narėse yra svarbi priežastis, kodėl sudaromos nevienodos galimybės dalyvauti
viešuosiuose pirkimuose.
Tyrime buvo apskaičiuota, kad Parlamento neseniai vykusios teisėkūros veiklos nauda
sudaro iki 2,88 mlrd. EUR per metus. Taip pat ES viešųjų pirkimų direktyvos iš esmės
padidino sutarčių vertę nuo mažiau nei 200 mlrd. EUR iki maždaug 525 mlrd. EUR[6].
2020 m. balandžio mėn. buvo paskelbtas informacinis pranešimas „ES viešųjų pirkimų
sistema“[7], kuriame nagrinėjama, kaip ES viešųjų pirkimų sistema padeda siekti
Paryžiaus susitarimo ir Žiedinės ekonomikos strategijos tikslų. Vidaus rinkos ir vartotojų
apsaugos (IMCO) komitetas paprašė parengti šį tyrimų dokumentą savo iniciatyva
rengiamam pranešimui „Tvaresnės bendros rinkos verslui ir vartotojams kūrimas“. Šį
pranešimą Parlamentas priėmė 2020 m. lapkričio 25 d.
2021 m. vasario 22 d. IMCO komitetui buvo pateiktas išsamus COVID-19 poveikio
vidaus rinkai tyrimas[8]. Tyrime pateikiamos politikos rekomendacijos, kaip būtų galima
įveikti būsimas krizes, pavyzdžiui, skirti lėšų būsimoms vakcinoms kurti ir pirkti, taip
pat nuolat koordinuoti taisykles ES lygmeniu. Kaip aptariama tyrime, valstybės narės,

[4]Į atitinkamą tyrimą įeina: Bovis, C., Contribution to Growth: European Public Procurement. Delivering improved rights for
European citizens and businesses, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto užsakytas leidinys, Ekonomikos, mokslo ir
gyvenimo kokybės politikos teminis skyrius, Europos Parlamentas, Liuksemburgas, 2019.
[5]Dahlberg, E. ir kt., Legal obstacles in Member States to Single Market rules, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto
užsakytas leidinys, Ekonomikos, mokslo ir gyvenimo kokybės politikos teminis skyrius, Europos Parlamentas, Liuksemburgas,
2020.
[6]Į atitinkamą tyrimą įeina: Becker, J. ir kt., Contribution to Growth: European Public Procurement. Delivering Economic
Benefits for Citizens and Businesses, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto užsakytas leidinys, Ekonomikos, mokslo ir
gyvenimo kokybės politikos teminis skyrius, Europos Parlamentas, Liuksemburgas, 2019.
[7]Núñez Ferrer, J., The EU’s Public Procurement Framework, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto užsakytas leidinys,
Ekonomikos, mokslo ir gyvenimo kokybės politikos teminis skyrius, Europos Parlamentas, Liuksemburgas, 2020.
[8]Marcus, J. S. ir kt., The impact of COVID-19 on the Internal Market, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto užsakytas
leidinys, Ekonomikos, mokslo ir gyvenimo kokybės politikos teminis skyrius, Europos Parlamentas, Liuksemburgas, 2021.
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atsižvelgdamos į krizės rimtumą, greitai pripažino, kad reikalingas koordinavimas ir
solidarumas perkant medicinos įrangą ir asmenines apsaugos priemones.
2021 m. gruodžio 1 d. IMCO komitetas kartu su Aplinkos, visuomenės sveikatos ir
maisto saugos (ENVI) komitetu surengė viešąjį klausymą dėl tvarių viešųjų pirkimų.
Klausymo tikslas buvo nustatyti, kaip viso viešųjų pirkimų potencialo išnaudojimas
galėtų padėti pasiekti Europos žaliojo kurso tikslus. Klausymo metu įvairiems
Europos universitetams, verslo organizacijoms, valstybių narių ministerijoms ir NVO
atstovaujantys ekspertai aptarė, kaip geriau organizuoti žaliuosius viešuosius pirkimus,
kokių veiksmų imtis, kad socialiai atsakingi subjektai juos daugiau naudotų, kaip
sudaryti jiems palankesnes sąlygas dalyvauti žaliuosiuose viešuosiuose pirkimuose ir
kaip pagerinti informacijos sklaidą ir informuotumą apie tvarius viešuosius pirkimus.
2022 m. birželio 9 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Komisijos pasiūlymo dėl
tarptautinės viešųjų pirkimų priemonės (TVPP). 2022 m. birželio mėn. teisėkūros
institucijos užbaigė derybas, o galutinis aktas buvo pasirašytas 2022 m. birželio 23 d.
TVPP tikslas – skatinti atverti pasaulines viešųjų pirkimų rinkas. 2022 m. gegužės
mėn. buvo paskelbtas IMCO komiteto užsakytas tyrimas[9] tema „Bendroji skaitmeninė
rinka ir viešojo sektoriaus skaitmeninimas. „GovTech“ ir kitos naujovės viešųjų pirkimų
srityje“. Tyrime nagrinėjamos galimybės sukurti ES platformą „GovTech“, kurios tikslas
– remti viešojo sektoriaus modernizavimą.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[9]Hoekstra, M. ir kiti, The Digital Single Market and the digitalisation of the public sector, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos
komiteto užsakytas leidinys, Ekonomikos, mokslo ir gyvenimo kokybės politikos teminis skyrius, Europos Parlamentas,
Liuksemburgas, 2022.
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