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Atsisakymas nuo atsakomybės 
 
Šios gairės yra mokslinių tyrimų dokumentas, sukurtas SUITS (remiant integruotas miesto 
transporto sistemas; perleidžiamus įrankius valdžios institucijoms) projekto metu. Šis 
projektas, ketverius metus trunkanti mokslinių tyrimų ir inovacijų programa, skirta vietos 
valdžios institucijų ir transporto suinteresuotų šalių galimybių didinimui, siekiant įgyvendinti 
tvarias transporto priemones. SUITS yra vienas iš trijų ES iniciatyvos „CIVITAS 2020“ projektų, 
orientuotų į darnaus judumo mieste planus. SUITS projektas buvo finansuotas iš Europos 
Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ pagal dotacijos susitarimą 
Nr. 690650/2016. 

Šis dokumentas yra juodraštinė versija, jis pateiktas bandymams ir atsiliepimams gauti. Šių 
gairių projekto rezultatai bus tikrinami ir analizuojami vykdant bandomąją paraišką, kurią 
įgyvendins Alba Iulia savivaldybė (Rumunija) kaip SUITS projekto dalį. 

Galutinė gairių versija turėtų būti paskelbta 2019 m. lapkričio mėn. 7 skirtingomis oficialiomis 
Europos Sąjungos kalbomis. 

Draudžiama kopijuoti, platinti ar skelbti šiose gairėse pateiktos medžiagos turinį bet kokia 
forma be raštiško autorių sutikimo. 
Šiame gairių projekte pateikiama informacija ir nuomonės yra autorių nuomonės ir nebūtinai 
atspindi oficialią Europos Sąjungos nuomonę. Nei Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos, nei 
joks asmuo, veikiantis jų vardu, negali būti laikomi atsakingais už turimos informacijos 
naudojimą. 
Laukiami atsiliepimai! Vienintelė didžiausia pagalba mūsų veiklos tobulinimui yra grįžtamasis 
ryšys, kurį gauname iš profesionalų iš vietos valdžios institucijų ir suinteresuotųjų šalių, 
potencialių naudos gavėjų: office@integralconsulting.ro  
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Santrauka 
Naujoji įstatyminė viešųjų pirkimų bazė atneša reikšmingus pirkimų modelių pokyčius, taip pat 
priverčia giliai permąstyti valdžios insitucijų organizacinę struktūrą ir kompetencijas. 
Remiantis viešųjų pirkimų procedūromis, perkančiosioms valdžios institucijoms ir 
organizacijoms neužteks griežto teisinių nuostatų taikymo – reikės siekti strategiškai taikyti 
viešuosius pirkimus ir siekti svarbių tikslų, ar tai būtų susiję su aplinkosauga, socialine plotme, 
ar inovacijų skatinimu.  
Pažangių viešųjų pirkimų gairės yra orientacinis dokumentas, naudingas vietos valdžios 
institucijoms ir kitoms suinteresuotoms šalims. Jis gali būti panaudojamas pritaikant naujas 
viešųjų pirkimų sistemas, padedančias planuojant ir taikant inovatyvias darnaus judumo 
mieste priemones. 
Pirmoji gairių versija bus pabaigta 18 projekto rengimo mėnesį kartu su kitais dviem gairių 
dokumentais, sukurtais pagal 4-ąjį darbų paketą, Pažangių viešųjų pirkimų gairės bus 
išbandytos ir patobulintos Albos Julijos savivaldybėje. Galutinė gairių versija bus pabaigta 36 
projekto rengimo mėnesį. 
Vietos valdžiai mažuose ir vidutiniuose miestuose pabaigta 36 projekto rengimo mėnesį bus 
pateiktas integruotas trijų gairių rinkinių paketas – tikros sprendimus priimti padedančios 
priemonės. 
Todėl SUITS suteiks reikšmingą pagalbą vietos valdžiai ir kitoms suinteresuotoms šalims, joms 
dedant pastangas sukurti efektyvesnes prieigas, kalbant apie transporto planus ir pritaikymą 
visuose bendradarbiaujančiuose miestuose: Koventryje, Kalamarijoje, Alboje Julijoje, Turine, 
Romoje ir Valensijoje (per jų judumo agentūras) bei Štutgarte, Erfurte ir Palangoje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Project Partners 
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SUITS  Integruotų miesto transporto sistemų skatinimas 
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TED Tenders Electronic Daily (Europos viešiesiems pirkimams skirtas „Europos 
Sąjungos oficialiojo leidinio“ priedas) 

DP   Darbų paketas 

  



Santrauka 
 
Bendras SUITS uždavinys – sustiprinti MV miestų vietos valdžios institucijų kompetencijas, 
kad jos sugebėtų vystyti ir įgyvendinti tvarias, įtraukiančias, integruotas ir prieinamas 
transporto strategijas, politikos kryptis, praktikas, procedūras, įrankius, priemones ir išmanias 
transporto sistemas, kurios geba įvertinti visų vartotojų kelionės patirtį ir krovinius. 
Inovatyvių procedūrų ir kriterijų tikslas – viešųjų pirkimų naudojimas ilgalaikiams tikslams, 
padedant visuomenei tvariai vystytis. 
Šis uždavinys gali būti pasiektas naudojantis tinkamais sprendimų priėmimo įrankiais ir jais 
teikti pagalbą inovatyviam ir tvariam finansavimui, inovatyviųjų viešųjų pirkimų sistemų 
pritaikymui ir naujų verslo modelių bei partnerysčių vystymui.  
Inovatyviųjų viešųjų pirkimų gairės yra vienas iš trijų sprendimo priėmimo įrankių vietos valdžiai 
ir kitoms suinteresuotoms šalims, teikiamas pagal SUITS DP4. 
Gairių tikslas – padidinti vietos valdžios institucijų administracines galimybes ir apmokyti už 
viešuosius pirkimus atsakingą personalą. Nebūtinai tai darant pagal šablonus, o labiau mokant 
mąstyti kūrybiškai, kad viešaisiais pirkimais įgyti produktai bei paslaugos geriausiai atitiktų 
norimiausius ir naudingiausius kriterijus, apimančius tvarų mobilumo vystymą ir gyvenimo 
kokybę.  
Gairėse pateikiamas priedų paketas, kuriame pateikiami konkrečiai pritaikyti modeliai remiant 
vartotojus. 
Kartu su gairėmis inovatyvaus ir tvaraus finansavimo taikymui ir gairėmis finansiškai 
naudingiems projektams, naujiems verslo modeliams ir partnerystėms, dabartinės gairės 
sudarys integralų elektroninį paketą – tikrą, vartotojui patogų naudoti priemonių paketą, 
siekiant sėkmingai planuoti ir įgyvendinti inovatyvias tvaraus mobilumo priemones. 
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1. Įvadas 
1.1. SUITS tikslas ir uždaviniai 
Parama integruotoms miestų transporto sistemoms, pritaikomos priemonės valdžios 
institucijoms – SUITS yra tyrimų projektas, finansuojamas programos „Horizontas 2020“. 
SUITS tema: „Vietos valdžios kompetencijų ir žinių stiprinimas” (MG-5.4-2015). 
SUITS tikslas – padėti miestams įgyti kompetencijų siekiant sumažinti grūstis ir taršą, vystyti 
darnų miestų mobilumą, taip pagerinant piliečių gyvenimo kokybę. 
Viena iš SUITS prioritetinių sričių yra MV miestų vietos valdžios institucijų žinių, darbo 
praktikos trūkumai, kurie galėjo atsirasti dėl valdžios ar ekonomikos krizių, pertvarkų, 
besikeičiančių technologijų, naujų verslo įmonių, mobilumo pokyčių, kintančių gyventojų 
lūkesčių ir naujų direktyvų (pavyzdžiui, finansų ir viešųjų pirkimų srityse).  
Svarbiausias projekto uždavinys – sustiprinti MV miestų vietos valdžios institucijų 
kompetencijas, kad jos sugebėtų vystyti ir įgyvendinti tvarias, įtraukiančias, integruotas ir 
prieinamas transporto strategijas, politikos kryptis, praktikas, procedūras, įrankius, priemones 
ir išmanias transporto sistemas, kurios geba įvertinti visų vartotojų ir krovinių kelionės patirtį. 
Šis uždavinys gali būti pasiektas tinkamų pagalbinių sprendimų priėmimo priemonių pagalba. 
Jas galima naudoti moderniam ir tvariam finansavimui, naujųjų viešųjų pirkimų sistemoms 
įgyvendinti ir naujų verslo modelių bei partnerysčių vystymui.  
SUITS MV miestų valdžios institucijoms užtikrins įrankius ir metodus, kuriais būtų didinama 
kompetencija planuoti, finansuoti ir įgyvendinti tvarias transporto priemones bei sudaryti 
galimybes naujiems verslams.  
Pagal SUITS DP4 MV miestams bus sukurtos trys gairės, kurios padės vystyti darnaus judumo 
politiką:  

• Modernaus ir tvaraus finansavimo veiksmų taikymo gairės 

• Inovatyvių viešųjų pirkimų gairės 

• Gairės pelningų projektų vystymui, naujų verslo modelių ir bendradarbiavimo kūrimui 
Šios trys gairės bus išmėgintos bandomojoje programoje Albos Julijos savivaldybėje 
Rumunijoje. Bandomoji programa skirta patikrinti gairių naudingumą ir efektyvumą Albos 
Julijos savivaldybės politikoje ir procedūrose, susijusiose su inovatyvaus ir darnaus mobilumo 
priemonėmis. Per šį laikotarpį Albos Julijos savivaldybė patobulins savo organizacinę struktūra 
ir darbo procesus tam, kad projekto pabaigoje galėtų patikrinti svarbiausių kiekybinių rodiklių, 
nustatytų projekto, pokyčius.  
Projekto metu jo rengėjai suteiks reikalingą techninę pagalbą, reikalingą gairių įvykdymui. Jos 
bus tobulinamos atsižvelgiant į esamas aplinkybes ir savivaldybės poreikius. 
Tuo pat metu likusios 8 SUITS dalyvaujančios savivaldybės kartu su kitais projekto partneriais 
seks bandomosios programos procesą ir tobulins projektą priklausomai nuo pasikeitimų 
programoje Rumunijoje.  
2019-ų metų lapkritį, pasibaigus bandomajai programai, Alboje Julijoje bus pristatyta: 
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• Bandomosios programos ataskaita ir patobulintos trys gairės (aštuoniomis kalbomis), 
integruota sprendimų priėmimo vystymo sistemos metodologija, apimanti inovatyvų 
finansavimą, viešuosius pirkimus ir naujus verslo modelius, paremtus trimis gairėmis. 

Tarp 2019 m. lapkričio ir 2020 m. liepos, 9 bendradarbiaujantys miestai (Koventrio miesto 
taryba, Štutgartas, Erfurtas, Palanga, Roma, Valensija, Turinas, Alba Julija, Kalamarija) 
panaudos gerąją SUITS praktiką, kilusią iš trijų gairių, bandomosios programos ataskaitos ir 
integruotų įrankių. Tai padės patobulinti administracines kompetencijas tam, kad būtų 
įgyvendintos inovatyvaus ir darnaus judėjimo mieste priemonės. 
Pagal DP6 ir DP4 įvykdytos veiklos ir pasiekti rezultatai bus ištirti visose 9-iose savivaldybėse, 
kurios vykdė SUITS projektą. 
Taip pat pagal DP5, DP8, DP9 bus organizuojamos dirbtuvės, mokymo veikla, seminarai, 
susitikimai su suinteresuotomis pusėmis ir viešinimas.  
2020 m. liepą bus surengtos bendros dirbtuvės, kuriose bus pristatytos 9-iuose 
dalyvavusiuose miestuose įvykdytos SUITS projekto veiklos, pasiekti rezultatai ir įgyta patirtis. 

1.2. Inovatyviųjų viešųjų pirkimų gairės 
1.2.1. Tikslai 

Gairių tikslai: 
! Sukurti naudingą ir efektyvų įrankį, padedantį įgyvendinti inovatyvias viešųjų pirkimų 

priemones ir procedūras, užtikrinančias darnaus judumo vystymą.  
! Pagerinti MV miestų vietos valdžios ir suinteresuotųjų pusių administracines 

kompetencijas, palengvinančias darnaus judumo vystymą.  
1.2.2. Uždaviniai 
Pagrindinis gairių uždavinys – prisidėti prie asmenų, atsakingų už viešuosius pirkimus, 
mokymo, nebūtinai pagal dabartinius modelius, bet mokant juos kūrybingumo, kad viešųjų 
pirkimų būdu įgyti produktai ir paslaugos atitiktų norimus reikalavimus, iškeltus darnaus 
judumo vystymui ir gyvenimo kokybei gerinti. 
Viešieji pirkimai kaip aktuali problema yra nagrinėjami 10-yje CIVITAS temų1. Inovatyviųjų 
viešųjų pirkimų gairėse į tai atsižvelgiama.  
Remiantis naujomis ES viešųjų pirkimų ir koncesijos taisyklėmis, įvestomis 2016 m. balandžio 
18 dieną, viešųjų pirkimų reformos uždaviniai2 yra: 
a) Padidinti efektyvumą ir padėti SVV dalyvauti viešuosiuose pirkimuose; 
b) Modernizuoti viešąsias paslaugas ir sumažinti administracinę naštą; 
c) Sukurti sąžiningumo ir pagarbos taisyklėms kultūrą; 

 

 
1 http://civitas.eu/sites/default/files/civitas-capital-procurement-guide-www_0.pdf 
2 European Commission, 2016: EU Public Procurement reform: Less bureaucracy, higher efficiency , Ref. Ares  
(2016)1875822 – 20/04/2016; Available at: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16412 
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d) Spręsti visuomenės iššūkius; ir 
e) Skatinti bendrąją rinką. Sukurti darbų vietų, paskatinti augimą ir investicijas.  
1.2.3. Inovatyvių patobulinimų viešųjų pirkimų strategijoje ir procedūrose svarba 

Europos miestai susiduria su daugybe bendrų iššūkių, susijusių su transportu ir mobilumu,  
neigiamu transporto poveikiu Europos ekonomikai ir žmonių gyvenimo kokybei. Šie iššūkiai: 
! Transporto grūstys – milijonai valandų praleidžiama miestų ir rajonų kamščiuose. Įprastai 

spūstys ES susidaro miestuose ir aplink juos. Skaičiuojama, kad taip išvaistoma apie 130 
mlrd. Eur kiekvienais metais3, o tai sudaro daugiau nei 1 procentą viso ES BVP. 

! Transporto paslaugų kokybė, reikšmingai veikianti žmonių gyvenimo kokybę; 

! Transporto paslaugų prieinamumas miestuose senjorams, neįgaliesiems arba riboto 
judrumo asmenims. ES vienam asmeniui iš šešių nustatyta negalia – nuo lengvos 
iki sunkios. Daugumos šalių populiacija senėja. Numanoma, kad senjorai (vyresni nei 65 
m.), sudarys 24 proc. visos populiacijos 2020 m. ir 29 proc. 2050 m., o dabar šis skaičius 
siekia 17 proc.4 

! Miestų plėtra: atsiranda būtinybė keliauti vis ilgesnius atstumus, o tai didina automobilių 
savininkų skaičių ir keliaujančių į darbą gyventojų kamščius. 

! Energijos suvartojimas – nafta kaip populiariausia degalų medžiaga kelia taršą ir teršalų 
išmetimą. 

! Saugumas ir apsauga – apie 67 proc. visų pranešamų kelių incidentų ES įvyksta miesto 
teritorijoje. Mirštančiųjų tokiuose incidentuose mieste – apie 38 proc. 2015 m. 5 ir šiek tiek 
mažiau – 37 proc., 2016 m. 6. Viename iš Europos Komisijos dokumentų7 numatyta iki 
2020 m. 50 proc. sumažinti kelių incidentų skaičių (palyginus su 2010 m.). Šis uždavinys 
tikriausiai nebus išpildytas, nes nuo 2013 m. mažėjimas sustojo8.  

! Žemės teritorijos naudojimas kelio ženklams ir automobilių stovėjimo aikštelėms kelia 
grėsmę natūralios gamtos išsaugojimui, pėsčiųjų ar kitokioms kultūrinėms, socialinėms, 
turistinėms zonoms;  

! Senstanti visuomenė;  
! Sveikatos problemos, sukeliamos oro taršos ir triukšmo. Širdies ligos ir insultas yra 

dažniausios ankstyvos mirties priežastys, o jas sukelia oro tarša, kuri atsakinga už 80 
proc. visų atvejų.9;  

 

 
3 COM(2011) 144 final Impact Assessment of the White Paper 
4 SEC(2011) 358 final, Impact Assessment Accompanying document to the White Paper 
5 https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/scoreboard_en 
6 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-675_en.htm 
7 https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/road_safety/pdf/com_20072010_en.pdf 
8 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-864_en.htm 
9 European Environment Agency, 2017: Air quality in Europe-2017 report.  
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! Klimato kaita. Miesto transportas sukelia 40 proc. visų CO2 emisijų ir 70 proc. kitų 
medžiagų emisijų, susidarančių dėl kelių transporto10; 

! Tiek savivaldybėms, tiek gyventojams padidėjusios mobilumo sąnaudos. 

2011 m. Transporto baltojoje knygoje11 siūlomi strateginiai uždaviniai, kuriuos reiktų pasiekti 
2050 m. Miestai siūloma vykdyti žemės panaudojimo planavimą, kainų sistemas, efektyvias 
viešojo transporto paslaugas, kurti infrastruktūrą nemotorizuotoms transporto priemonėms, 
laikytis neteršiančių automobilių krovimo strategijos, kuria siekiama sumažinti spūstis ir teršalų 
išmetimą. Ypač raginama vystyti darnaus judrumo mieste planus derinant visus išvardintus 
elementus kartu. 
Šiems iššūkiams įveikti kviečiamos miestų vietos valdžios institucijos, transporto valdybos, 
vietinis verslas, logistikos tiekėjai, žemės savininkai, nekilnojamojo turto vystytojai, 
suinteresuotos šalys ir piliečiai kiekviename mieste. Daug priemonių, efektyviai pritaikomų 
bendruomenių naudai, galima panaudoti problemoms įveikti. 
Viešųjų pirkimų reforma atlieka svarbų vaidmenį siekiant šių uždavinių ir atsižvelgiant į tai, kad: 
„Kiekvienais metais daugiau nei 250 tūkst. valdžios institucijų ES išleidžia apie 14 proc. BVP 
paslaugų, darbų ir prekių įsigijimui. Daugybės sektorių, pavyzdžiui, energetikos, transporto 
srities, atliekų tvarkymo, socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros ar švietimo paslaugų 
pagrindiniai pirkėjai yra valdžios institucijos. Skaidrūs, sąžiningi ir konkurencingi viešieji 
pirkimai ES mastu atveria galimybes verslui, skatina ekonomikos augimą ir sukuria darbo 
vietas”12 

„Skaičiuojama, kad visa viešųjų pirkimų vertė ES yra apie 2 trilijonus eurų per metus, arba 19 
proc. Europos BVP. Tai, kaip šios lėšos išleidžiamos, aiškiai atsiliepia ekonomikai, 
perkančioms organizacijoms ir gyventojams, kurie naudojasi šiomis paslaugomis”13. 

TED sistemoje skelbiamų pirkimų vertė, išskyrus komunalines paslaugas ir gynybą, „padidėjo 
9 proc., nuo 319.66 mlrd. 2014 m. iki 349.18 mlrd. Eur 2015 m. […] Išskyrus komunalines 
paslaugas ir gynybą, didžiausias augimas pastebėtas Rumunijoje (33 proc.), Slovėnijoje (24 
proc.), Jungtinėje Karalystėje (23 proc.) ir Maltoje (21 proc.).14 

Viešųjų pirkimų principai ir teisinė sistema ES daugiausia suformuota pagal 2014/24/EU15, 
2014/25/EU16, 2014/23/EU17 direktyvas, kurios padidina viešųjų pirkimų sistemos efektyvumą 
Europoje ir numato pažangias normas bei elektronines procedūras. Šios normos leidžia 

 

 
10 European Commission, 2007; Green Paper-Toward a new culture for urban mobility, COM(2007)551 final 
11 European Commission, 2011: White Paper - Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a  competitive and 

resource efficient transport system, COM(2011) 144final 
12 European Commission: Available at:  http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en 
13 Procurement of Innovation Platform, https://www.innovation-procurement.org/ 
14 EC - DG GROW G4 - Innovative and e-Procurement, Public Procurement Indicators 2015, p. 1, December 19, 2016, Available 
at:  https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20679 
15 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32014L0024 
16 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0025 
17 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0023 
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valdžios institucijoms naudoti viešuosius pirkimus plataus užmojo uždaviniams pasiekti 
socialinėje, aplinkos ar inovacijų srityse. Remiantis šiomis direktyvomis, kiekviena šalis narė 
įgyvendino įstatyminį paketą ir metodus, kuriais sukuriama teisinė sistema viešiesiems 
pirkimams vykdyti. 

Nuo 2016 m. balandžio 16 d. (Europos Komisijos nustatyta galutinė data 23, 24, 25/2014 
direktyvoms perkelti į teisinę šalių narių įstatyminę bazę) trys 2014 metais pritaikytos viešųjų 
pirkimų direktyvos iš esmės pakeitė narių šalių ir vietos valdžios požiūrį į kasmetinį lėšų 
panaudojimą Europos viešiesiems pirkimams. 
1.2.4. Kaip naudotis gairėmis 
Atlikdamos viešųjų pirkimų procedūras, perkančiosios organizacijos ir institucijos turi laikytis 
teisinių nuostatų, taip pat derinti kūrybiškumą ir analitinius sugebėjimus, kad šios procedūros 
taptų veiksmingesnės ("geriausias kainos ir kokybės santykis"), ir perkelti viešųjų pirkimų 
reformos dvasią į praktiką. 
Inovatyvių viešųjų pirkimų gairėms iškeliant tikslus ir uždavinius, palaikoma į rezultatus 
orientuota pasikeitusi koncepcija, apimanti perkančiąsias organizacijas ir kitas atsakingas 
institucijas. 
Šios gairės turėtų būti taikomos konkrečiame kontekste ir laikantis minėtų dokumentų. Šiomis 
gairėmis siekiama atkreipti dėmesį į tam tikras inovatyvias procedūras, taip pat paaiškinti jų 
taikymo būdus ir pavyzdžius. 
Gairės struktūruotos taip: 
! 1 skyriuje aprašomos gairių kūrimo aplinkybės (1.1.), jų tikslas, uždaviniai ir ribos (1.2.); 
! 2 skyriuje apibūdinama tyrimo metodika;  
! 3 skyriuje pristatoma viešųjų pirkimų teisinė ir reguliacinė sistema ES ir dalyje jos valstybių 

narių, taip pat pateikiamos nuorodos į strategijas ir valdymą iš inovatyvių viešųjų pirkimų 
judumo mieste sričių perspektyvos. 

! 4 skyriuje aptariami inovatyvių viešųjų pirkimų procedūrų metodai miesto judumo srityje, 
pateikiama viešųjų pirkimų reforma (4.1) kartu su viešųjų paslaugų bei viešųjų pirkimų 
procedūrų modernizavimu (4.2.); 

! 5 skyriuje kalbama apie inovatyvias viešųjų pirkimų procedūras ir pateikiami naujoviški 
apdovanojimo kriterijai (5.1), inovatyvios prekių ir paslaugų pirkimo procedūros (5.2, 5.3);  

! 6 skyriuje aptariami esminiai aspektai ir rekomendacijos, kaip stiprinti vietos valdžios 
institucijų ir kitų suinteresuotųjų subjektų gebėjimus vykdant viešųjų pirkimų reformą; 

! Gairėse pateikiamas A1 priedų rinkinys, kuriame yra informacija apie ES teisės aktus 
viešųjų pirkimų srityje. Prieduose A2, A3 iš praktinės perspektyvos aptariami inovatyvieji 
viešieji pirkimai. 

- A1 priedai – Viešųjų pirkimų institucinė ir teisinė sistema; 
- A2 priedai – Inovatyvūs vertinimo kriterijai; 
- A3 priedai – Inovatyvieji viešieji pirkimai. 

1.2.5. Suvaržymai 
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! Tam tikrais sudėtingų viešųjų pirkimų atvejais rekomendacijos turi būti koreguojamos, 
siejamos tarpusavyje ir papildomos atsižvelgiant į specifinius techninius reikalavimus ir 
teisines normas bei nuostatas. 

! Šio dokumento nuostatos yra bendrinis vadovas. Juo siekiama padėti ir patarti už 
viešuosius pirkimus atsakingiems žmonėms. 

! Šis dokumentas nėra instrukcijų vadovas. 
! Šis dokumentas nesudaro sąlygų ES įstatymų interpretavimui. 

1.2.6. Suinteresuotų asmenų vaidmuo rengiant šias gaires 
Nors ir parengtos mokslininkų grupės, gairės turėtų tapti praktiška ir veiksminga priemone, 
skirta padėti vietos valdžios institucijoms ir suinteresuotosioms šalims įgyvendinti viešųjų 
pirkimų reformą pagal 2016 m. balandžio 18 d. priimtas naujas ES viešųjų pirkimų ir koncesijos 
taisykles. 
Parengus pirmąją gairių versiją, SUITS komanda suteiks techninę pagalbą, kad gairės būtų 
veiksmingai naudojamos, taip pat atnaujins ir papildys gaires, kad jos atitiktų naudotojų 
reikalavimus. Šios gairės, o taip pat gairės dėl inovatyvaus ir tvaraus finansavimo taikymo bei 
pelningų projektų vystymo, naujų verslo modelių ir partnerystės ryšių, bus išbandomos Albos 
Julijos savivaldybėje Rumunijoje. Visu bandomosios programos laikotarpiu miestai partneriai, 
SUITS partneriai ir kiti suinteresuotieji subjektai prisidės prie trijų gairių tobulinimo ir 
optimizavimo. Remiantis vykdant bandomąją programą įgyta patirtimi ir įvertinus iš devynių 
miestų vietos valdžios institucijų gautus atsiliepimus, bus teikiama integruota parama 
sprendimams. SUITS komanda sukurs naudotojų tinklą, tarp kurių bus skleidžiama ir 
aptariama informacija, susijusi su gairių naudojimu viešųjų pirkimų procedūrose ir 
administracinių gebėjimų stiprinimu, kad būtų bendrai pasiekti geriausi rezultatai. Kryžminio 
bendradarbiavimo svarba yra visuotinai pripažįstama, todėl bus sukurtas bendradarbiavimas 
tarp CIVITAS tinklo ir Mobilaus miesto observatorijos Eltis. CIVITAS (www.civitas.eu) yra 
miestų tinklas, pasišventęs švaresniam, geresniam transportui Europoje ir už jos ribų. Eltis 
platforma (http://www.eltis.org) palengvina keitimąsi informacija, žiniomis ir patirtimi darnaus 
judrumo mieste srityje Europoje.  
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2. Tyrimo metodologija 
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo būdus reglamentuoja ES direktyvos ir nacionaliniai 
teisės aktai. Tyrimo veikla siekiama padėti suprasti viešųjų pirkimų svarbą ne tik viešųjų 
pirkimų vertės (mažiausios kainos kriterijaus) požiūriu, bet ir padėti numatyti ilgalaikį poveikį 
socialinei sričiai, aplinkai, inovacijų skatinimui, išlaidų ir biurokratijos mažinimui, kaip verslo 
plėtimas sąveikauja su viešuoju interesu ir kt.  
Tyrimas skirtas suprasti šiuos aspektus ir jų sąveiką, taip pat atkreipti dėmesį į inovatyvias 
procedūras ir kriterijus, kuriuos reikia apsvarstyti ir perkelti į viešųjų pirkimų procedūras. 
Tyrimas taip pat atkreipia dėmesį į ryšį tarp viešųjų pirkimų procedūrų ir kitų papildomų veiklų, 
pavyzdžiui, inovatyvaus finansavimo, naujoviškų verslo modelių ir partnerystės (pagal paketą, 
sudarytą iš trijų papildomų gairių, parengtų DP4-SUITS). Buvo panaudotas kokybinis tyrimo 
metodas su abdukcine prieiga. Analizuoti elementai, leidžiantys suprasti miestų kontekstą, ir 
įvertintos įvairių suinteresuotųjų šalių pateiktos pastabos, siekiant, kad iš tikrųjų būtų suvokti 
tam tikri esamos padėties aspektai. Tyrime nenustatytos griežtos taisyklės; tai padės suvokti 
viešųjų pirkimų svarbą ir padarinius, leidžiant taikyti mokslinius metodus, susijusius su viešųjų 
pirkimų procedūromis ir jų gerinimu, remiantis kompetencija, uždaviniais ir nuolatiniu 
tobulėjimu. 
Tyrimo metu buvo vykdomos šios veiklos: 

! ES ir kitų šalių oficialių dokumentų tyrimas; 

! Susipažinimas su mokslinių tyrimų dokumentais, paskelbtais ar parengtais pagal kitus ES 
mokslinių tyrimų projektus; 

! Informacijos surinkimas iš 9 SUITS dalyvaujančių miestų valdžios institucijų ir kitų 
suinteresuotų šalių; 

! Informacijos ir tyrimų iš kitų DP pagal SUITS surinkimas ir susiejimas; 

! Viešojo ir privataus sektoriaus nuomonių ir patirčių surinkimas; 

! Viešųjų pirkimų konkursų dokumentų peržiūra; 

! Dokumentų analizė ir duomenų apibendrinimas, sujungimas ir patvirtinimas; 

! Rezultatų aiškinimas; 

! Atvejų tyrimų analizė; 

! Rekomendacijų ir išvadų pristatymas. 
Dokumentai buvo parengti remiantis pradiniais dokumentais, surinktais / pasirinktais tyrimo 
darbe, dokumentais, esančiais mūsų pačių duomenų bazėje arba partnerių pateikta medžiaga, 
taip pat iš internetinių šaltinių. Šiame dokumente yra teksto moduliai ir grafinės iliustracijos, 
susijusios su darbo turiniu. Tyrimų metu sukurtos gairės apima tam tikras formuluotes ar 
idėjas, kurios yra perimtos iš įvairių ES dokumentų arba interpretuojamos pagal autorių 
įsivaizdavimą. Gairių rengimo proceso metu tyrimo rengėjas komunikavo su SUITS partneriais 
kaip pridera.  
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3. Viešieji pirkimai judumo miestuose srityje 
Transportas ir judumas mieste yra pagrindinės tvarios plėtros sudedamosios dalys, turinčios 
reikšmingą vaidmenį strategijose, kuriomis siekiama pagerinti gyvenimo kokybę. 
Yra daugybė Europos dokumentų, kuriuose pateikiamos šios srities strategijos ir politika, tarp 
kurių: 

! COM(2013) 913 galutinis18, „Kartu siekiant konkurencingo ir tausojančio išteklius judumo 
mieste”; 

! COM(2011) 144 galutinis19, Baltoji knyga „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo 
planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos 
kūrimas”;  

! COM(2010) 2020 galutinis20, „Europa 2020: pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategija”; 

! COM(2009) 490 galutinis21 „Judumo mieste veiksmų planas”; 

! CIVITAS iniciatyvos; 

! Internetinė platforma „Judumo mieste observatorija” (Eltis)  
Europos Komisija pritaria DJMP koncepcijos propagavimui ir plėtojimui, taip pat būtinų 
priemonių ir gairių teikimui, kad būtų remiami Europos miestai taikydami savo judumo planus. 
Yra puikių Europos mokslinių tyrimų darbų (pvz., „EltisPlus" projektas), kuriais sukurta 
standartizuota  DJMP rengimo metodologinė bazė, taip pat bendradarbiavimo ir keitimosi 
žiniomis tarp miestų, rengiančių ir įgyvendinančių  DJMP (ELTIS platforma, CIVITAS 
iniciatyvos), sistema. Suporinti ir įtraukti į bendradarbiavimą „Horizontas 2020" mokslinių 
tyrimų projektai (pvz., SUITS) ir kiti, kuriais siekiama veksmingų pastangų, mokymų ir rezultatų 
sklaidos ir kt. 

Šios veiklos vykdytojai atsiliepė į ES veiksmų plano dėl judumo mieste 1 veiksmą, kad 
paspartintų plataus masto  DJMP taikymą Europos vietos ir regionų valdžios institucijose.  

Pagal ES programas finansuojamose iniciatyvose ir projektuose suinteresuotos šalys ir įvairių 
miestų ekspertai analizuoja dabartinius metodus, aptaria įvairius vietos ar regiono klausimus, 
nustato geriausią praktiką viešųjų lėšų planavimui ir veiksmingam panaudojimui viešųjų 
pirkimų procese, siekiant padidinti valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų gebėjimą jas 
taikyti inovatyviai ir efektyviai. 

3.1. ES viešųjų pirkimų teisinė ir reguliacinė bazė  

 

 
18 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0913&from=EN 
19 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:en:PDF 
20 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF 
21 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0490&from=EN 
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2004 m. Europos direktyvose (17/200422/EB ir 18/200423/EB) buvo paskelbtas pirmasis 
Europos reguliacinis žingsnis, priimtas dėl viešųjų pirkimų procedūrų. Mokslinių tyrimų 
projektai, finansuojami pagal Europos programas po 2004 m., atkreipė dėmesį į inovatyvius 
aspektus, susijusius su nauju požiūriu į viešuosius pirkimus, ir į tokius kriterijus kaip energijos 
suvartojimas, poveikis aplinkai, gyvavimo ciklo išlaidos ir kt. 
Šiuose projektuose išskiriami šie aspektai:  

• Projektas „EcoRailS“ – efektyvus energijos vartojimas ir aplinkos apsaugos kriterijai, 
užsakant regionines geležinkelių transporto priemones ir paslaugas, programa IEE, 
www.ecorails.eu/2009-2011. Remiantis projekto metu atliktais tyrimais ir testais, 
atliktais Italijoje, Rumunijoje, Vokietijoje ir Švedijoje-Danijoje, buvo sukurtos viešojo 
transporto administravimo Europoje gairės ir priedai; 

• Projektas PROSPER – suderintos naujų riedmenų aplinkos specifikacijos, 
finansuojamos UIC (nurodyta UIC informacininiame lapeluyje 345/2006).\ 

• „Railenergy“ projektas „Inovatyvūs integruoti energijos vartojimo efektyvumo 
sprendimai geležinkelio riedmenims, geležinkelių infrastruktūrai ir traukinių 
eksploatavimui“ – 2006–2010 m. finansavo UNIFE. „Railenergy“ sprendžia energijos 
vartojimo efektyvumo problemas, siekdama sumažinti energijos suvartojimą (kuriant 
holistinį pagrindų metodą, naujas koncepcijas ir integruotus techninius bei 
technologinius sprendimus energijos vartojimo efektyvumui pagerinti). 

• 2001 m. RAVEL projektas – gebėjimas pagerinti geležinkelio transporto priemonių 
ekologinį efektyvumą per visą jų gyvavimo ciklą, taip pat, sumažinti neigiamą poveikį 
aplinkai. 

• „REPID” projektas –priemonės aplinkosaugos veiksmingumui standartizuoti ir pagerinti 
geležinkelių sektoriuje. http://www.rail-procurement.org 

• „EVENT” projektas – energijos vartojimo efektyvumo technologijų, susijusių su 
geležinkelių riedmenimis ir traukiniais, vertinimas; 

• IEE projektas „TRAINER”: Bendradarbiavimas gerinant energijos vartojimo efektyvumą 
geležinkeliu (2007 m.) Www.iee-trainer.eu. 

 
Vėlesniu laikotarpiu atliktų mokslinių tyrimų ir darbų serija nurodė tokius esminius aspektus 
kaip tvarus vystymasis, gyvenimo kokybė ir inovacijų skatinimas per konkursus, kuriems reikia 
kitokio požiūrio į pirkimus. Visa tai paskatino svarbią viešųjų pirkimų reformą.  
Tokia reforma buvo itin reikalinga, ypač viešojo intereso srityse, pavyzdžiui, transporto, 
mobilumo, energetikos ar inovacijų, kurios sparčiai vystosi, o ištekliai ir paslaugos turi lemiamą 
vaidmenį užtikrinant tvarų vystymąsi ir gerinant gyvenimo kokybę bei yra nukreipti į ilgąjį 
laikotarpį. 

 

 
22 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0017&from=EN 
23 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0018&from=en 
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Pagal Europos programas finansuojami mokslinių tyrimų projektai, pavyzdžiui, „Mada", 
„Event“, „Prosper“, „Railenergy“, „Ravel“, „Repid“, „Trainer“, „ECORailS“ ir kt. pabrėžė 
naujoviškus aspektus, susijusius su nauju požiūriu į viešuosius pirkimus. 
Pagal EK įsipareigojimus ir aspektus, atskleistus panašių tyrimų metu, buvo sukurti šie 
dokumentai: 

! Direktyva 2009/33/EB24 – „Netaršių ir efektyviai energiją vartojančių kelio transporto 
priemonių skatinimas“  

! Reglamentas (EB) Nr. 1370/200725 „Dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų 
paslaugų” 

! Direktyva 2014/24/ES dėl Viešųjų pirkimų, pakeičianti Direktyvą 2004/18/EB 

! Direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir 
pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų Direktyva 2004/17/EB 

! Direktyva 2014/23/ES dėl Koncesijos skyrimo sutarčių, kuri tiesiogiai nepakeičia praeitos 
direktyvos. 

Pagal direktyvas, ir remiantis straipsniu, nurodančiu į perkėlimą ir pereinamojo laikotarpio 
nuostatas: „Valstybės narės užtikrina, kad iki 2016 m. balandžio 16 įsigaliotų įstatymai ir kiti 
teisės aktai, būtini šios direktyvios įgyvendinimui.” 
Naujosios direktyvos prisideda prie viešųjų pirkimų sistemos veiksmingumo Europoje didinimo 
ir numato pažangesnes normas bei gausesnį elektroninių procedūrų skaičių. 
Naujos normos sudarys galimybę MVĮ dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose ir sudaryti 
sutartis mažesnėmis sąnaudomis, tuo pat metu bus laikantis ES skatinamų skaidrumo ir 
konkurencijos principų. 
Ši nauja teisinė sistema leidžia strategiškai naudoti viešuosius pirkimus siekiant svarbių 
politinių, visuomeninių, susijusių su aplinka tikslų arba skatinti inovacijas Europos 
ekonomikoje. 
Kaip pasakė Europos Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska, atsakinga už vidinę rinką, 
pramonę, verslininkystę ir MVĮ (2016): 
„Viešųjų pirkimų taisyklės yra tam, kad užtikrintų, jog mokesčių mokėtojų pinigai, skiriami 
prekių, darbų ar paslaugų pirkimui, būtų teisingai išleidžiami. Naujos taisyklės supaprastins 
viešųjų pirkimų procedūras ir padarys jas lankstesnes MVĮ naudai. Taip pat taisyklės skatina 

 

 
24 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017PC0653&qid=1522323217332  
 
25 Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on public passenger transport 

services by rail and by road and repealing Council Regulations (EEC) Nos 1191/69 and 1107/70, Art. 1, Par. 2, Official Journal 
of the European Communities No. L 315, 3 December 2007;  

  Available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0001:0013:EN:PDF 
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perėjimą link energiją ir išteklius taupančios ekonomikos, kartu siekiant ir visuotinai sutartino 
uždavinio – geriausio kainos ir kokybės santykio.”26 

Atsižvelgdami į tai, kad ES direktyvos ir nacionaliniai teisės aktai reguliariai persvarstomi ir 
keičiami, mes siekiame, kad per SUITS projektą įgautos žinios ir jų taikymo praktika pagal 
Albos Julijos bandomąjį projektą, kitų savivaldybių partnerių ir suinteresuotųjų šalių praktikas, 
gali aktyviai prisidėti prie šių atnaujinimų. 
 

3.2. ES valstybių narių viešųjų pirkimų teisinė ir reguliavimo sistema  
Prieduose A1.2 – A1.9 pateikiamos suvestinės, kuriose kalbama apie ES ir kai kurių valstybių 
narių lygmeniu viešųjų pirkimų srityje taikomą teisinę ir institucinę sistemą. 

 

3.3. Viešųjų pirkimų strategijos  
Naujieji viešųjų pirkimų reglamentai, didžiulis ES mastu platinamos informacijos ir 
rekomendacinių dokumentų kiekis, požiūrių įvairovė yra svarbūs veiksniai, vystant 
konkurencingas strategijas darnaus judumo mieste srityje. 
Visa tai gali padėti sprendimų priėmėjams savivaldybėse numatyti galimą veiksmų įvairovę ir 
reikalingus žingsnius labiausiai tinkamų priemonių, susijusių su mobilumu, įgyvendinimui. 
Šie įrankiai turėtų būti tinkamos ir reikšmingos strategijos dalimi, kad būtų galima juos 
efektyviai panaudoti atliekant veiklas savivaldybių lygmeniu.  
„Valdžios institucijos, perėjusios į elektroninę viešųjų pirkimų sistemą, praneša, kad sutaupo 
nuo 5 proc. iki 20 proc. lėšų. Žinant visos ES viešųjų pirkimų rinkos dydį, kiekvieni sutaupyti 5 
proc. gali atnešti apie 100 mlrd. Eur į valstybių biudžetą.” 27  
Atsižvelgiant į viešųjų paslaugų pirkimų reformos ir viešųjų paslaugų modernizavimo 
ypatumus, ilgalaikės strategijos ir viešųjų pirkimų planai tampa pirmuoju prioritetu, kad būtų 
galima inicijuoti, tobulinti ir optimizuoti naujas procedūras inovatyviems viešiesiems pirkimams, 
finansavimui ir inovacijų partnerystėms. 
                        

3.4. Viešųjų pirkimų valdymas 
Institucinės ir valdymo sistemos, taip pat susiję tinklai, turi kritinę reikšmę miesto transportui ir 
paslaugoms (planavimui, pristatymui, operacijoms ir kt.).  

 

 
26http://ec.europa.eu/growth/content/commissioners-bie%C5%84kowska-and-cre%C5%A3u-issue-statement-public-
procurement-0_en 
27 New EU public procurement rules applicable from today Published on: 18/04/2016. Available at: 
   http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8776&lang=en 
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Valdymui judraus miesto zonose kyla didžiuliai iššūkiai: nepakankami ilgamečiai biudžetai, 
dažnas valdžios keitimasis (rinkimai), visuomenės pasipriešinimas tam tikroms priemonėms 
dėl žinių trūkumo ir t.t.  
Naujoji viešųjų pirkimų koncepcija ES lygmeniu leidžia viešojo administravimo institucijoms 
tapti efektyvesnėms ir lankstesnėms, atsižvelgiant į bendruomenių poreikius. Naujos 
direktyvos skirtos užtikrinti sąžiningą ir inovatyvią konkurencinę sistemą bei skatinti gerą 
viešųjų pirkimų valdymą. 
Kovojant prieš sukčiavimą ir korupciją svarbu pagerinti valdymą, sumažinti biurokratiją, didinti 
skaidrumą, supaprastinti procedūras, apmokyti personalą pagal aukštus kvalifikacinius 
standartus ir naudoti elektronines priemones viešiesiems pirkimams. 
Tiek valdžios institucijos, tiek viešųjų pirkimų srityje veikiančios suinteresuotosios šalys turi 
patobulinti savo įgūdžius, kad galėtų įveikti sudėtingus rinkos keliamus iššūkius. 
Konkreti mokslinių tyrimų sritis turi suteikti būtinas žinias, siekiant padėti valdyti judumą mieste 
taip, kad būtų užtikrinta optimali administracinė struktūra, turinti kompetentingų ir kūrybingų 
darbuotojų.  
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4. Inovatyvus požiūris į viešųjų pirkimų procedūras judumo mieste 
srityje  

Darnaus judumo mieste vystymas priklauso nuo kelių veiksnių, kuriuos reiktų pagerinti ir 
susieti. Jie gali būtų įtraukti į viešųjų pirkimų sritį, kai perkama: 

! Prekės (transporto priemonės, šviesoforai, atsarginės dalys ir t.t.) 

! Paslaugos (elektroniniai bilietai, eismo valdymo sistema, dalinimasis dviračiais, eismo 
duomenų rinkimo ir stebėjimo paslaugos, eismo kontroliavimo sistemos, stovėjimo 
aikštelių valdymas, transporto modeliavimas ir simuliacijos ir t.t.) 

! Darbai (viešojo transporto, dviračių takų, pėsčiųjų zonų, gatvių, „statyk ir važiuok” 
infrastruktūros statymas ir modernizavimas, įkrovimo taškai) 

Inovatyvūs viešųjų pirkimų procedūrų elementai nurodo į priemones, kuriomis galima 
geriausiai ir efektyviausiai įgyvendinti reformą ir jos tikslus (apibrėžtus 1.2.2 pastraipoje). 
Naujoviški viešųjų paslaugų sprendimai turi atlikti esminį vaidmenį teikiant geresnes 
paslaugas, kurios neša ilgalaikę naudą. Nenuvertinant finansinių išteklių svarbos viešiesiems 
pirkimams, inovacijos priklauso ir nuo žmogiškojo kapitalo kūrybiškumo bei kompetencijos, ir 
nuo valdymo strategijos. 

 

4.1. Viešųjų pirkimų reforma 
Laikantis ES viešųjų pirkimų dokumentų, nuo 2014 m. paskelbtos naujos Europos direktyvos 
(23, 24 ir 25), kurios panaikino arba iš dalies pakeitė senąsias direktyvas (nuo 2004 m.), 
pabrėžia itin svarbų viešųjų pirkimų vaidmenį ir siūlo esminę reformą šioje srityje, kad būtų 
pasiekti jos tikslai. 

Teoriškai perkeliant reformą į kiekvieną valstybę reikia parengti nacionalinius teisės aktus ir 
strategiją, laikantis Europos direktyvų nuostatų. Žinoma, net jei šis etapas būtų oficialiai 
pasiektas, faktinė reforma turi vykti kiekvienoje viešųjų pirkimų procedūroje ir kiekvienoje 
centrinėje, regioninėje ar vietos valdžios institucijoje ar kitų suinteresuotų šalių lygmeniu, 
kurios dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose. 

Visais atvejais šios institucijos ar suinteresuotosios šalys turi taikyti naujus nacionalinius teisės 
aktus pagal viešųjų pirkimų reformą, kaip nustatyta ES direktyvose. Net jei šie teisės aktai jau 
galioja, reformą reikia suprasti ir taikyti atsižvelgiant į jos inovatyvumą. Šiuo tikslu visi už 
viešuosius pirkimus atsakingi darbuotojai turi būti perorganizuoti, atrinkti ir apmokyti, kad 
suprastų reformos esmę, ją kūrybiškai pritaikytų pagal naujus teisės aktus ir atsižvelgtų į 
galimą riziką. Atsiras naujų ginčytinų ar keistinų procedūrų, ypač tokių, kurioms dar nėra 
parengti papildomi teisės aktai ir taikymas, arba neapimančių visų aspektų ir t.t. 
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Viešųjų pirkimų reforma siekiama atverti ES viešųjų pirkimų rinką, per ją skatinti 
konkurencingiausias prekes ir paslaugas, susijusias su tvariu ir ilgalaikiu sumanymų vystymu. 

Pagrindiniai pažangūs viešųjų pirkimų reformos28 elementai yra:  
4.1.1. Elektroniniai viešieji pirkimai, didinamas efektyvumas 

Naujas požiūris viešųjų pirkimų reglamentuose numato privalomą elektroninių viešųjų pirkimų 
naudojimą viešajame sektoriuje. 

Elektroniniai įrankiai viešuosiuose pirkimuose yra: elektroniniai viešųjų pirkimų konkursai ir 
platformos, elektroniniai katalogai, dinamiški elektroniniai viešieji pirkimai ir atsiskaitymo 
sistemos.  

Sąlygos, per kurias EK remia skaitmenizaciją viešųjų pirkimų srityje: 

! Bendrų Europos viešųjų pirkimų dokumento sukūrimas (EBVPD) – konkurso dalyvių 
savidokumentacijos forma, apimanti finansinį statusą, kompetencijas ir atitikimą viešųjų 
pirkimų procedūroms. Dokumentas prieinamas visomis ES kalbomis ir naudojamas kaip 
išankstinis įrodymas, kad laikomasi būtinų ES viešųjų pirkimų procedūrų kriterijų. Dėl to 
dalyvaujant konkurse dalyviams nebereikia pristatyti dokumentinių įrodymų. Tai padaryti 
prireikia tik laimėjusiems dalyviams, kad būtų įrodyta, jog su jais galima sudaryti sutartį. 
Kiekvieną dokumentą valdžios atstovams tereikia pateikti vieną kartą, kad jie patikrintų 
konkurso dalyvio tinkamumą. Tai leis reikšmingai sumažinti reikalingų dokumentų 
skaičių pasirenkant konkursantus, o taip pat ir biurokratiją.  

! Konkurso dalyviai gali būti pašalinti iš viešųjų pirkimų procedūrų arba paduoti į teismą, 
jeigu jų EBVPD pateikiama informacija yra klaidinga, nuslėpta arba ji nėra pagrįsta 
jokiais dokumentais.  

! „E-Certis" yra nemokamas internetinis informacijos šaltinis apie dokumentus ir 
sertifikatus, reikalingus ES valstybėse narėse viešųjų pirkimų konkursams. „E-Certis" 
sistema leidžia atlikti greitą paiešką, taikant tam tikrus kriterijus, įskaitant ir paiešką 
originalia dokumento kalba. Elektroninis viešųjų pirkimų dokumentų pateikimas 
privalomas iki 2018 m. spalio mėn. 

Viešųjų pirkimų perkėlimas į skaitmeninį formatą, be kita ko, lems skaidresnį ir veiksmingesnį 
informacijos srautą, platesnę prieigą prie informacijos, įskaitant MVĮ, taip pat supaprastins 
tarpvalstybinių konkursų galimybes. Elektroniniai viešieji pirkimai padeda mažinti biurokratiją 
ir didinti administracinių išlaidų efektyvumą bei prisideda prie ekonomikos vystymosi, 
užtikrinant atviresnę ir teisingesnę prieigą prie viešųjų pirkimų rinkų. 

 

 
28 European Commission, 2016: EU Public Procurement reform, Ref. Ares(2016)1875822 – 20/04/2016;  
  Available at: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16412 
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4.1.2. Skatinamas MVĮ dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose 

MVĮ laikomos ES ekonomikos pagrindu, nes jos turi didžiulį darbo vietų kūrimo, augimo ir 
inovacijų potencialą. Lengviau į viešųjų pirkimų rinkas patenkančios MVĮ teigiamai veikia 
ekonomiką. Supaprastinant su viešųjų pirkimų procedūromis susijusius dokumentus, taip pat 
privalomą elektroninį viešųjų pirkimų naudojimą, MVĮ bus lengviau prieiti prie viešųjų pirkimų 
ir padidinti jų efektyvumą.  

Direktyva 2014/24/UE pagal 46 straipsnį numato valstybių narių teisę įvesti sutarčių 
pasidalijimą dalimis. Sutartis gali būti suskirstyta į atskiras dalis kiekybiniu požiūriu taip, kad 
atskirų sutarčių mastas geriau atitiktų MVĮ pajėgumus ir kokybę, todėl atskiros dalys turi būti 
pritaikytos prie MVĮ specializacijų. Sutartis gali būti padalyta į įvairius etapus, kad padėtų MVĮ 
geriau tvarkyti savo darbo krūvį. 

Naujieji reglamentai skatina atitinkamus ir proporcingus finansinius pajėgumus, apyvartą ir 
saugumo lygį, siekiant palengvinti MVĮ dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose. Dalyvavimui 
konkurse numatyti reikalavimai apyvartai bus apriboti, leidžiant dalyvauti daugiau MVĮ ir naujai 
įsteigtų įmonių. Pirmą kartą apyvartos reikalavimas neturėtų viršyti numatytos sutarties vertės 
dvigubai. 
4.1.3. Vientisumo ir sąžiningumo kultūros kūrimas 
Viešieji pirkimai yra itin jautri sritis, apimanti išlaidas iš perkančiųjų organizacijų biudžeto, todėl 
tampa neteisėtos praktikos rizikos veiksniu. 
Naujosios viešųjų pirkimų gairės numato priemones, didinančias skaidrumą ir padedančias 
kovoti su korupcija. 

! Interesų konflikto samprata išdėstyta pagal 24 straipsnį „Interesų konfliktas” direktyvoje 
2014/24/ES. Interesų konflikto atvejais sankcijos numato pažeidėjo pašalinimą iš 
procedūrų. ES šalys ir perkančiosios organizacijos yra raginamos imtis tinkamų 
priemonių, kad užkirstų kelią tokiems atvejams ir būtų galima nuo jų sėkmingai 
apsisaugoti. 

Naujojoje direktyvoje buvo sugriežtintos pašalinimo iš viešųjų pirkimų procedūrų 
priežastys. Taip pat sukčiavimui ir korupcijai priskirti šie atvejai: įmonė neteisėtai darė 
įtaką sprendimų priėmimo procesui, pateikė klaidingą informaciją sutarties sudarymo 
procedūrų metu, pervertino savo techninius, profesinius ar finansinius pajėgumus arba 
sudarė susitarimus, kenkiančius sąžiningai konkurencijai. 

Neįtraukimas gali būti atliktas tiek viešųjų pirkėjų, tiek valstybių narių. Tačiau neįtraukta 
bendrovė gali įrodyti, kad yra verta pasitikėjimo, pateikdama įrodymus apie priemones, 
kurių buvo imtasi problemai ištaisyti, arba kompensuodama padarytą žalą (išskyrus tuos 
atvejus, kai teismo nuostatai nenustatė kitaip).  

! Preliminarus konsultavimasis rengiant kvietimą dalyvauti konkurse jokiais būdais 
neprilygsta atitinkamos bendrovės dalyvavimui sutarties sudarymo procedūroje. Tokios 
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konsultacijos galėtų būti palankios konkrečioms bendrovėms, taip iškraipant 
konkurenciją. Šiuo atžvilgiu bet kokie informacijos mainai su įmone, vykę jai dalyvaujant 
konkurse, turi įvykti ir su visomis kitomis dalyvaujančiomis bendrovėmis. 

! Kalbant apie sutarties pakeitimą po sutarties sudarymo, pakeitimo normos buvo 
patikslintos ir supaprastintos. Naujo kvietimo dalyvauti konkurse nereikia pakeitimams:  

! Kurie nėra esminiai (nepakeičia sutarties pobūdžio ar ekonominio balanso); 

! Jeigu jų vertė neviršija konkursinio slenksčio, kuris pagal direktyvas yra 10 proc. 
pradinės sutarties vertės prekėms ir paslaugoms bei 15 proc. darbams; 

! Jeigu jie numatyti sutartyje, nepriklausomai nuo jų vertės; 

! Įvykus nenumatytiems įvykiams ar prireikus papildomų darbų, paslaugų ar prekių, 
kurios dėl finansinių, nepakeičiamumo ar sąveikos priežasčių negali būti teikiamos 
kitų įmonių, leidžiama jas teikti jau sutartį sudariusiai įmonei. Abiem atvejais kaina 
negali padidėti daugiau nei 50 proc. pradinės sutarties vertės. 

! Naujose direktyvose yra daugybė priemonių, labiau atveriančių viešųjų pirkimų procesą. 
Naujosios direktyvos numato konkrečias priemones, skirtas skaidrumo didinimui sutarčių 
sudarymo procesų metu: 

! Nacionalinės valdžios institucijos kas trejus metus turi pateikti ataskaitą EK, kurioje 
nurodyti dažniausiai pasitaikantys netinkamo taikymo ar teisinio netikrumo šaltiniai, 
įskaitant galimas struktūrines ar pasikartojančias problemas taikant taisykles, MVĮ 
dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose. Taip pat reikia nurodyti vykdomą prevenciją, 
nustatyti ir tinkamai pranešti apie sukčiavimo, korupcijos, interesų konflikto ir kitų 
rimtų pažeidimų atvejus viešuosiuose pirkimuose29;  

! Perkančiosios organizacijos, bent jau kol galioja sutartis, saugo visas sudarytas 
sutartis, kurių vertė yra lygi arba didesnė kaip: 

a) 1,000,000 Eur, kai sudaromos sutartys dėl viešųjų prekių ar paslaugų;  
b) 10,000,000 Eur, kai sudaromos sutartys dėl viešųjų darbų. 

Viešųjų pirkimų skaitmenizavimas skatins nediskriminuojančią konkurencinę aplinką, kad 
viešosios išlaidos būtų skaidresnės, optimalesnės, racionalesnės ir efektyviai valdomos.  
Nuo 2018 m. spalio mėnesio elektroniniai viešieji pirkimai bus privalomi visoms sutarčių 
sudarymo ir viešųjų pirkimų procedūroms.  
4.1.4. Socialinių iššūkių sprendimas 

Viešieji pirkimai gali pasitarnauti sprendžiant visuomenės iššūkius, ypač socialines ir aplinkos 
problemas, pasiūlant galimus kovos su jais būdus.  

 

 
29 Directive 2014/24/EU; Article 83; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32014L0024 
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Naujosios ES direktyvos sukuria geresnę sistemą socialiniams ir aplinkos kriterijams 
viešuosiuose pirkimuose.  

Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų proceso metu gali įtraukti socialines priemones ir 
aplinkosaugos klausimus, jei jie patenka į sutarties taikymo sritį. Sudarant pirkimo sutartis, 
atitinkančias geriausią kainos ir kokybės santykį, galima pasirinkti tuos pasiūlymus, kurie 
suteikia papildomą socialinę naudą.  

Konkurso dalyviai gali būti atmesti, jeigu neatitiks privalomų šio įstatymo principų ir reikalavimų 
aplinkosaugai, socialiniams reikalams ir įsipareigojimų darbuotojams.           

Atitiktis aplinkosaugos, socialiniams ir darbo įsipareigojimams, įtrauktiems į kolektyvines darbo 
sutartis, šiuo metu yra nustatomi kaip privalomi pagal šio įstatymo principus, o konkurso 
dalyviai gali būti atmesti, jei nesilaikys reikalavimų. 

Valdžios institucijos gali pakeisti tai, ką jie perka, remdamiesi gamybos procesu ir metodais, 
kurie nėra matomi galutiniame produkte. Tai leis viešiesiems pirkėjams suteikti pirmenybę 
tiems dalyviams, kurie teikia geresnes darbo sąlygas, ir deda pastangas neįgalių ir socialiai 
remtinų darbuotojų integracijai. Perkančiosios organizacijos gali supaprastinti kai kurias 
konkursų procedūras socialinėms įmonėms, jei bent 30 proc. jų darbuotojų yra socialiai remtini.  

Taikydamos kriterijus, kuriais daugiau dėmesio skiriama aplinkosaugos klausimams, valdžios 
institucijos gali skatinti ekologines inovacijas. Jie gali reikalauti, kad dalyviai ne tik atitiktų 
aplinkosaugos įsipareigojimus, bet ir suteiktų prekes laikydamiesi ekologinių etikečių 
reikalavimų. Jie gali prašyti, kad konkurso dalyviai įtrauktų aplinkos apsaugos išlaidas į 
pasiūlymą, pagrįstą gyvavimo ciklo išlaidų (LCC) metodu, arba labiau rūpintis aplinka gaminant 
produktus. 

Pagal naujas direktyvas bus lengviau įsigyti socialines, kultūrines, sveikatos ir kitokias, 
pavyzdžiui, teisinės srities, svetingumo, maitinimo ir valgyklų paslaugas.   
4.1.5. Naujos taisyklės skatina vieningą rinką, didina darbo vietų skaičių, augimą ir 
investicijas 
Viešųjų pirkimų reforma išplėtė priemonių spektrą, kuriomis gali naudotis perkančiosios 
organizacijos, norinčios dalyvauti bendroje viešųjų pirkimų veikloje, ypač bendradarbiaujant 
tarpvalstybiniu mastu.  
Naujieji reglamentai palengvina tarpvalstybinius viešuosius pirkimus, remdami laisvą prekių ir 
paslaugų judėjimą, sveiką verslo aplinką ES ir gilesnę bei teisingesnę vieningą rinką. 

Skaidresni, sąžiningesni ir konkurencingesni reglamentai atvers daugiau verslo galimybių, 
didesnę ir veiksmingesnę konkurenciją sudarant viešojo pirkimo sutartis, tuo pačiu užtikrinant 
geresnį kainos ir kokybės santykį ir skatinant darbo vietų kūrimąsi bei investicijas. 

4.2. Viešųjų paslaugų ir viešųjų pirkimų procedūrų modernizacija 
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Naujieji viešųjų pirkimų reglamentai pirmiausia yra skirti supaprastinti viešųjų pirkimų procesą 
ir padaryti jį lankstesnį, nes sutartis sudarančios institucijos turi daugybę naudingų priemonių, 
leidžiančių kiekvieną procedūrą pakeisti pagal esamas aplinkybes. Taip pat institucijos turi 
prieigą prie paprastesnės ir lankstesnės procedūrinės tvarkos.  

Viešųjų pirkimų reforma leis valdžios institucijoms greičiau atlikti pirkimus (sutrumpinti 
dalyvavimo ir pateikimo terminai), bus mažiau biurokratijos ir daugiau reikšmės teikiama 
geriausio tiekėjo bei pasiūlymo suradimui.  

Pagrindiniai inovatyvūs reformos30 elementai viešuosiuose pirkimuose: 
4.2.1. Supaprastinti perkančiųjų organizacijų taisykles modernizuojant viešąjį 
administravimą 
Svarbiausios naujienos: 

! Lanksčios konkurencinio dialogo ir derybų procedūros.  
! Konkurso procedūra su derybomis (su bent trimis pakviestais kandidatais) gali būti 

naudojama, kai iš pradžių neįmanoma parengti išsamios ir visapusiškos specifikacijos 
arba tokios specifikacijos, kuri leistų įvertinti visus rinkos pasiūlytus sprendimus. Ši 
procedūra gali būti naudojama ypač sudėtingos sutarties sudarymui arba, jei ieškoma 
prekė ar paslauga negali būti parduodama atskirai (angl. „off the shelf). Konkurencinis 
dialogas gali būti naudojamas prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti. 

! Supaprastintos dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose procedūros.  
! EBVPD reikšmingai padidina galimybes dalyvauti konkursuose, skatina 

tarpvalstybinius viešuosius pirkimus ir MVĮ dalyvavimą juose.  
! Perkančiosios organizacijos darbams, paslaugoms ir prekėms gali pareikalauti 

etikečių. 
! Tai speciali etiketė, kuria įrodoma, kad tiekiami produktai atitinka aplinkos, socialinius 

ir kitokius standartus viešuosiuose pirkimuose.  
! Atviromis procedūromis perkančiosios institucijos gali nutarti, kokia tvarka norima atlikti 

veiksmus. 
! Organizacijos gali nutarti priimti konkurso dalyvius dar prieš įvertinant jų pasiūlymus ir 

sudarant sutartis. Taip pat galima nutarti pirmiausia ištirti pasiūlymus dar prieš 
patikrinant, ar yra priežasčių dalyvių pašalinimui, ir ar išpildomi tinkamumo kriterijai.  

! Perkančiosios organizacijos yra įpareigotos pašalinti iš procedūrų dalyvį, kuris turi 
padaręs reikšmingų pažeidimų vykdydamas ankstesnes viešųjų pirkimų sutartis. 

 

 
30 New EU public procurement rules applicable from today Published on: 18/04/2016. Available at: 
   http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8776&lang=en 
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! Savivaldybės, regioninės valdžios ar viešosios teisės institucijos gali skelbti tik 
išankstinę informaciją, kurioje nurodoma, kad sutartis bus sudaryta be jokio kito 
tolimesnio skelbimo ir konkurso dalyviai gali pareikšti savo susidomėjimą sutartimi.  

4.2.2. Inovacijų partnerystė nuolat atnaujina viešąsias paslaugas 

Moksliniai tyrimai ir inovacijos skatina mokslinę ir technologinę pažangą, reikalingą tvariam 
miesto judumo vystymuisi ir gyvenimo kokybės gerinimui. Moksliniai tyrimai ir inovacijos tapo 
pirmuoju prioritetu pagal „Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategiją „Europa 2020”” 
ir COM (2011) 21 galutinį, taip pat pagal kitus ES dokumentus: COM (2005) 24 galutinį  – 
„Dirbti kartu augimo ir darbo vietų labui”; naują Lisabonos strategijos pradžią, COM (2007) 161 
galutinį – „Europos mokslinių tyrimų erdvė”, naujos perspektyvos, judumo mieste veiksmų 
planą, COM (2009) 490 galutinį, COM (2015) 913 galutinį ir kt. 

Šių dokumentų išvada: norint išspręsti didžiausias visuomenės problemas, reikia vystyti 
inovacijas. 

Moksliniai tyrimai ir inovacijos stipriai prisideda prie harmoningo ilgalaikio visuomenės 
vystymosi, tačiau tai brangu ir reikalauja paramos. Naujieji ES reglamentai atvėrė naujus 
būdus inovacijoms skatinti, nepažeidžiant konkurencijos ir skaidrumo principų.  

Viešųjų pirkimų strategijos turi atpažinti inovatyvias sritis ir uždavinius, kurti tinkamas 
strategijas tikslams pasiekti. 

Nauji viešųjų pirkimų reglamentai palaiko šį požiūrį, tai rodo šios procedūrų rūšys: 

a) Inovacijų partnerystės procedūra. 

31-ame reglamente (SI 2015/102) (2015 m. PCR) buvo pristatyta nauja viešųjų pirkimų 
procedūra „inovacijų partnerystė", skirta palengvinti inovacijų diegimą, siekiant plėtoti tam 
tikrus inovatyvius produktus ar paslaugas, reikalingas tvarios plėtros tikslams įgyvendinti, 
kai rinkoje trūksta pasiūlymų. Perkančioji organizacija turi tiksliai nustatyti ir apibrėžti 
numatomų sprendimų pobūdį bei tikslą.  

Proceso tikslas – inicijuoti partnerystę keliais etapais, aiškiai apibrėžiant uždavinius ir 
paskirstant finansus. Partnerystė gali būti inicijuota kartu su partnerių grupe.  

b) Inovacijų sprendimų viešieji pirkimai (IVP).  

Jie vyksta trimis pagrindiniais etapais: 

! Konkurencinis etapas. Atsižvelgiant į tam tikrus reikalavimus, kuriais siekiama atspindėti 
tai, ko visuomenė nori pasiekti naudojant inovatyvias prekes ar paslaugas, pasirinkti 
tinkamiausius ir patikimus partnerius atsižvelgiant į jų įgūdžius ir gebėjimus.  

! Mokslinių tyrimų ir vystymo etapas - atrinkti partneriai bendradarbiaudami su perkančiąja 
organizacija kurs naujus sprendimus. Atsižvelgiant į partnerių skaičių ir sudėtingumo 
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laipsnį, etapas gali apimti keletą pakopų, kuriuose partnerių skaičius gali būti palaipsniui 
mažinamas, kai įvairūs iš anksto nustatyti kriterijai jau įvykdyti. 

! Viešųjų pirkimų etapas, kurio metu galima įsigyti inovatyvius gaminius, darbus ar 
paslaugas. Šis etapas taip pat gali būti pasiektas per inovatyvias viešųjų pirkimų 
procedūras (pvz., atvira, suderinta procedūra, konkurencinis dialogas, LCC taikymas, 
bendri pirkimai didesnei vartotojų grupei, įskaitant tarpvalstybinius pirkimus ir pan.). 

Šiomis procedūromis galima įsigyti daugiau kainuojančias prekes, atnešančias didesnę 
ilgalaikę ekonominę ir socialinę naudą. 

Nors ši tvarka nesuteikia tiesioginio finansavimo mokslinių tyrimų veiklai, ji bus naudinga 
inovatyviam paslaugų teikimui ir nuolatiniam inovatyviam vystymuisi per visą gyvenimo 
ciklą ar ilgesnį laikotarpį. Remiantis tokiomis procedūromis bendrovėms skatinama 
investuoti į mokslinius tyrimus ir (arba) pritraukti papildomų mokslinių tyrimų rėmimo lėšų, 
kad jos galėtų teikti konkurencingus inovatyvius produktus, darbus ar paslaugas ir prisidėti 
prie jų ilgalaikės stebėsenos bei tobulinimo. Tokios procedūros turėtų būti inicijuotos 
tinkamu laiku, remiantis plėtros strategijomis, kad būtų galima tinkamai išnagrinėti ir 
įgyvendinti pirmiau minėtus etapus. 

Kapitalo gerinimo programa (CIP), ES tyrimų programos, tokios kaip H2020, Europos 
struktūriniai investiciniai fondai (ESIF), kartu su Europos investiciniu banku (EIB) ir Europos 
investicijų fondu (EIF), taip pat Europos viešųjų inovatyvių pirkimų paramos iniciatyva, užtikrina 
techninę, teisinę ir finansinę pagalbą tokioms IVP procedūroms. 

c) Ikiprekybiniai viešieji pirkimai - IVP.  

Tai yra konkurencinė procedūra mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugų pirkimui. 

Ši koncepcija buvo pristatyta komunikatu COM/2007/799 galutinis31 ir darbo dokumentu 
SEC/2007/1668 kaip naujas požiūris į R&D veiklas, kad investuotojas arba investuotojų 
grupė/MVĮ galėtų investuoti į inovatyvių sprendimų vystymą, kuriais būtų patobulinamos 
tam tikros prekės ar paslaugos. 

IVP ir inovatyvūs viešieji pirkimai yra dvi skirtingos procedūros, tačiau jos gali būti taikomos 
kartu kaip viena kitą papildančios. Jos netgi turi tam tikrų pranašumų palyginus su inovacijų 
partneryste. 

 

 
31 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0799:FIN:EN:PDF 
 



D4_4.2 užduotis_v0.3 Inovatyviųjų viešųjų pirkimų gairės 
 

 

 

  

  32 / 61 

 

 

Gilus šių procedūrų supratimas, susietas su ilgalaikėmis strategijomis siekiant nustatyti 
uždavinius, reikalingus kai kurioms naujoms prekėms ar paslaugoms įsigyti, leis taikyti 
efektyviausius viešųjų pirkimų politikos metodus ir inovatyvius finansavimo mechanizmus. 
4.2.3. Daugiau konkurencijos su naujomis koncesijų taisyklėmis 

Nauji reglamentai pritaikyti tiek darbų, tiek paslaugų koncesijoms. Sutartys, apimančios ir 
darbo elementus, ir paslaugas, bus klasifikuojamos pagal sritį, kuri sudaro didesnę sutarties 
dalį. Koncesijos sutartis gali atsirasti, kai perkančioji organizacija sudaro sutartį dėl darbų ar 
paslaugų su trečiąja šalimi („licencijos savininku”). Tai susiję su teise vykdyti darbus ar 
paslaugas. 

Direktyva 2014/23/ES taikoma su koncesijomis, kurių vertė sudaro ne mažiau kaip 5 186 000 
Eur. Koncesijos sutartis turėtų būti riboto laiko. Koncesijų, ilgesnių negu 5 metai, laikotarpis 
neturėtų viršyti trukmės, per kurią pagrįstai tikėtina, kad finansavimo gavėjas susigrąžins savo 
investicijas. 
4.2.4. Bendradarbiavimo tarp viešųjų institucijų viešuosiuose pirkimuose 
palengvinimas 

Naujosiose direktyvose išaiškinamos sąlygos, kuriomis netaikomos direktyvos viešųjų 
subjektų bendradarbiavimui. Taip nedaromas poveikis konkurencijai su privačiais ūkio 
subjektais. 

Kai perkančiosios organizacijos sudaro sutartis tarpusavyje, tai gali būti atlikta ir be privačių 
šalių įsikišimo, jeigu tokia bendradarbiavimo galimybė numatyta sutartyje. 

Rinkos veikla nebendradarbiaujant turėtų būti griežtai ribojama - dalyvaujančios perkančiosios 
organizacijos turėtų atlikti mažiau nei 20% veiklos, kuriai skirtas bendradarbiavimas atviroje 
rinkoje, ir neįtraukti tiesioginio privataus kapitalo dalyvavimo kontroliuojamuose dariniuose. 
4.2.5. Mažiau griežtos taisyklės komunalinių paslaugų sektoriui, įskaitant transportą 

! Organizacijos komunalinių paslaugų sektoriuje neprivalo laikytis visų ES reglamentų, 
kalbančių apie viešuosius pirkimus. Komunalinių paslaugų sektoriui priklauso atskiros ir 
lankstesnės viešųjų pirkimų taisyklės. 

! Tam tikros komunalinių paslaugų rinkos gali sudaryti sutartis tiesiogiai, be konkurso, kai 
užtikrinama konkurencinė aplinka. 

! Naujoji viešųjų komunalinių paslaugų direktyva leidžia perkančiosioms šalims vykdyti 
konkurencinį dialogą ir inovacijų partnerystės procedūras. 
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5. Inovatyvios viešųjų pirkimų procedūros 
Iki ne taip seniai (ir (arba) netgi dar dabar) mažiausia kaina buvo pagrindinis kriterijus, 
naudojamas viešuosiuose pirkimuose. Šis kriterijus buvo rekomenduotas ankstesnėse ES 
direktyvose ir nacionaliniuose teisės aktuose, ir daugelis perkančiųjų organizacijų to 
pageidavo, nes jis lengvai suprantamas ir sunkiai paveikiamas.  
Viešųjų pirkimų reforma grindžiama būtinybe vertinimo metu naudoti kitus kriterijus, kad per 
viešuosius pirkimus būtų skatinamas aukštesnis gyvenimo lygis ir nuolatinės naujovės. Šios 
inovatyvios procedūros reikalauja tinkamai atrinkti ir mokyti atsakingus darbuotojus, kad jie 
galėtų suprasti reformos esmę ir taikyti ją naujųjų teisės aktų kontekste, nes atsiras būdingų 
rizikų (bus naujų procedūrų, kurios gali būti ginčijamos, ypač tose srityse, kuriose teisės aktai 
ir papildomos paraiškų teikimo metodikos dar nėra parengtos arba neapima visų konkrečių 
elementų, trūksta patirties). 
 

5.1. Inovatyvūs transporto ir mobilumo kriterijai 
Transportas yra gyvybiškai svarbus visuomenės mobilumui ir ekonomikos augimui, tačiau jo 
vystymasis (pagal transporto rūšis) vis dar yra chaotiškas ir priklauso nuo įvairių konjunktūrų, 
neatitinkantis 2011 m. Transporto baltosios knygos (taip pat ir kitų dokumentų, studijų ir kt.). 
Taip yra todėl, nes išorės sąnaudos nėra tinkamai apskaičiuojamos ir nėra pasiektas 
susitarimas dėl jų internalizavimo. Išorinės išlaidos (pvz., dujų išmetimas, triukšmas, išlaidos 
dėl nelaimingų atsitikimų, eismo spūstys ir sustojimai) į kelionės kainą neįskaičiuojami, tačiau 
juos moka visa visuomenė (taip pat žr. 5.1.4 skyrių). 
Šių kriterijų mastas ir vertė labai skiriasi priklausomai nuo transporto rūšies, o kiekybinio 
įvertinimo stoka ir šių sąnaudų neapmokėjimas yra naudingi privačių automobilių savininkams 
– šiuo metu tai yra labiausiai teršianti, brangiausia ir didžiausią avarijų skaičių sukelianti 
transporto rūšis. Transporto rūšių ar tipų skirtumai aprašomi 5.1.4 skyriuje. „Išorinės transporto 
sąnaudos". 
Suteikti šiems kriterijams pirmenybę, juos apskaičiuoti ir įvertinti pagal viešųjų pirkimų 
procedūras yra sudėtinga, nes nėra jokių aiškių nustatytų normų, kaip tai daryti.  
Kiekviena komanda, skelbianti viešųjų pirkimų planą ar procedūras turėtų būti susipažinusi su 
šiomis tendencijomis ir jas teisingai bei kūrybingai įvertinti, net jei tai reikš papildomų užduočių 
ir rizikos prisiėmimą.  
Inovatyvių viešųjų pirkimų gairės skirtos suteikti pagrindinę pagalbą, padedant suprasti 
inovatyvių kriterijų būtinybę, jų vaidmenį ir taikymo sąlygas transportui ir judumo mieste 
projektams.  
1 grafikas parodo sutarties sudarymo kriterijų kitimą per 2014-2016 metus (indeksas, 
matuojantis viešųjų pirkimų dalį, kurie buvo laimėti vien tik pagal mažiausios kainos kriterijų). 
Grafikas parodo, kad: 
a) Yra didžiulių indekso vertės skirtumų tarp įvairių šalių (2016 m.): 

! Daugiau nei 90%: Lietuva, Kroatija, Kipras, Graikija, Malta, Rumunija (didėjimo 
tvarka) 

! (4-10%): Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Airija (mažėjimo tvarka) 
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 b) Viešųjų pirkimų reforma siekiama sumažinti mažiausios kainos kriterijaus naudojimo 
populiarumą (be kitų kriterijų) 
! Nuo 2014 m. iki 2016 m. keliose šalyse pastebėti reikšmingi indekso kritimai: Lenkija 

(80 – 15 proc.), Estija (78 – 62 proc.), Airija (15 – 5 proc.), Latvija (77 – 65 proc.). 
! Išskyrus aukščiau paminėtas šalis, kuriose pastebėtas mažėjimas, kitose šalyse tokio 

masto sumažėjimai nepastebėti.  

! Keliose šalyse pastebėtas indekso kilimas, pavyzdžiui, Rumunijoje (88-95 proc.), 
Graikijoje (83-76-92 proc.) ir Portugalijoje (54-65 proc.) 
 

 
1 grafikas. Sutarties sudarymo kriterijai ES šalyse (2014-2016). Sutarties sudarymo kriterijų indeksas 

matuoja, kiek sutarčių buvo sudaryta, remiantis vien tik mažiausios kainos kriterijumi. 
  
(Šaltinis: EK, Single Market Scoreboard. Performance per Policy Area. Public Procurement. (Reporting period: 01/2016 - 12/2016), 

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/_docs/2017/public-procurement/2017-scoreboard-public-procurement_en.pdf) 
 
 
Skatinti reformą numatoma nuo 2016 m. balandžio 18 d. kaip numatyta 2014 m. ES 
direktyvose. Po šios datos turėtų būti pastebimas indekso kritimas, parodantis, kokiu lygiu 
pritaikoma viešųjų pirkimų reforma. 
Toliau tekste ir prieduose mes pristatysime pagrindinius inovatyvius kriterijus, kuriuos 
rekomenduojama pritaikyti tam tikrų ilgalaikių paslaugų ir prekių viešuosiuose pirkimuose, 
kurie turi didelį poveikį aplinkai, sąnaudoms ir gyvenimo kokybei. 
  
5.1.1. Gyvavimo ciklo sąnaudos (LCC) 
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Gyvavimo ciklo sąnaudos gali būti vertinamos pagal statistinius ir tikimybinius duomenis, taip 
pat matematiniais modeliais, į kuriuos įtraukti LCC komponentai: viešųjų pirkimų kaina, 
energijos sąnaudos, eksploatavimo ir priežiūros sąnaudos (darbas, vartojimo reikmenys, 
dalys, remontas, modernizacija, mokymai, logistikos išlaidos ir t.t.), veiklos nutraukimas 
pasibaigus sutartam laikotarpiui, alternatyviosios sąnaudos (didinamas veiklos saugumas, 
vartojimo ir emisijų sumažėjimas), infliacijos kitimas, darbo jėgos ir degalų sąnaudos, valiutų 
kursai, nuobaudos dėl nesuteiktų paslaugų ar incidentų.  
LCC apibrėžimui ir apskaičiavimui gali būti panaudota daugybė literatūros ir programinės 
įrangos, įskaitant ir Europos normas, iš kurių rekomenduojame EN-60300-3-3: 2017, 3-ias 
leidimas – Taikymo gairės – Gyvavimo ciklo sąnaudų vertinimas. 
LCC kriterijus žymiai tinkamesnis negu pirkimo kainos kriterijus, kai perkamos ilgalaikio 
naudojimo prekės ir paslaugos, turinčios didelį poveikį aplinkai, sąnaudoms ir gyvenimo 
kokybei. 
Pavyzdžiui, 1 lentelėje pavaizduota viešojo transporto lokomotyvo sąnaudų struktūra, gauta 
atlikus analizę ir ištyrus įvairius šaltinius.  
 

1 lentelė. Keleivinio transporto lokomotyvo sąnaudų struktūra 

Sąnaudos Keleivinio transporto 
lokomotyvas* 

Pirkimas 22,7 proc. 

Energijos 
suvartojimas 

46,2 proc. 

Priežiūra 31,0 proc. 
                   Šaltinis: * Trümpi 199832 

 

Tuo pat metu, LCC kriterijus yra įgalinantis veiksnys, siekiant skatinti ir taikyti technologines 
naujoves gerinant gaminių projektavimą, gamybą, eksploatavimą ir priežiūrą. Net jei nominali 
LCC atrodo susijusi tik su išlaidomis, LCC optimizavimas taip pat leis sumažinti išmetamųjų 
teršalų kiekį, padidinti našumą ir teigiamus socialinius padarinius. 
Turint omenyje šio kriterijaus svarbą, viešųjų pirkimų reforma, palaikyta 2014 m. direktyvų, 
buvo numatyta dar direktyvos 2009/33/EB33, kurioje teigiama: 

16 str. – „Didžiausias poveikis rinkai ir geriausi kainos ir kokybės santykio rezultatai 
pasiekiami privalomai kaip sutarčių sudarymo kriterijus viešojo transporto priemonių 

 

 
32 http://www.railway-energy.org/static/LCC_driven_procurement_87.php 
33 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009L0033 
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pirkimuose įtraukiant eksploatacinio laikotarpio sąnaudas energijos suvartojimui, CO2 ir 
taršos emisijas” 
20 str. – „Aukščiau paminėti kriterijai nepadidina galutinės kainos ir numato eksploatacinio 
laikotarpio sąnaudas atliekant viešųjų pirkimų sprendimus” 

Direktyvoje taip pat nurodyta galimybė teikti viešą paramą įsigyjant aplinkos neteršiančias, 
efektyviai energiją naudojančias transporto priemones, atsižvelgiant į EK politiką aplinkos, 
klimato ir energetikos srityse, Europos fondų, nacionalines ir regionines veiklos programas, tam 
tikras Bendrijos programas, tokias kaip CIVITAS ir IEE. 
Temos svarba taip pat įrodyta Europos Parlamento ir 2017 m. lapkričio 8 d. Tarybos direktyva 
COM (2017) 653 galutinis, iš dalies keičiančia Direktyvą 2009/33 /ES34.  
Kaip svarbiausias šios direktyvos nuostatas minime:  

! „Valstybės narės kas trejus metus privalės pateikti direktyvos vykdymo ataskaitą.” 

! „Direktyvų taikymo sritis išplėsta ir kitoms viešųjų pirkimų formoms, t. y. transporto priemonių 
nuomai ar išperkamajai nuomai, viešųjų paslaugų pirkimo sutartims dėl kelių transporto 
priemonių, nuomos paslaugoms ir kt.”  

! „Europos strategijoje dėl mažų mobilumo emisijų teigiama, kad įsipareigojimai pagal 2015 
m. Paryžiaus Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvenciją35 (JTBKKK) gali būti 
įgyvendinami per įvairias politines iniciatyvas, ypatingai per viešuosius neteršiančių 
transporto priemonių pirkimus.” 

! „Valdžios institucijos gali kurti ir remti inovatyvių prekių ir paslaugų rinkas, laikydamosi savo 
viešųjų pirkimų politikos” 

! „LCC apskaičiavimas – svarbus įrankis perkančiosioms organizacijoms, norinčioms sužinoti 
energijos suvartojimo ir poveikio aplinkai sąnaudas.”  

! „Didesnę paramą platinant neteršiančias transporto priemones rinkoje galima pasiekti 
teikiant viešosios paramos priemones nacionaliniu ir Sąjungos mastu.” 

! „Direktyvos COM(2017)653 galutinis 1 priedas numato visiškai teršalų neišmetančių 
autobusų dalį 2030 metams ES valstybių mastu. Pusėje ES šalių ši dalis pasieks 75 proc. 
visų viešųjų pirkimų(5 lentelė)”  

Kaip parodyta aukščiau, LCC įverčių skaičiavimai gali būti sudėtingi ir reikalaujantys darbo, 
tačiau jų atlikimas neturėtų būti pirkėjo rūpestis ar uždavinys. 
Viešųjų pirkimų procedūroje turi būti atlikta geriausių sprendimų, tinkamų kiekvienam pirkimui, 
analizė, tai sudaro: 

! Galimybė, kad kelios institucijos taps partnerėmis ir viešojo transporto pirkimai bus atlikti 
regioniniu, nacionaliniu ar tarpvalstybiniu lygmeniu. Taip viešieji pirkimai tampa 
patrauklesni prestižiškiausiems ir inovatyviausiems konkurso dalyviams.  

 

 
34 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:0653:FIN 
35 http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/meeting/8926.php 
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! Viešųjų pirkimų procedūros, skatinančios inovacijas (inovacijų partnerystė, inovatyvių 
sprendimų viešieji pirkimai – ISVP, ikiprekybiniai viešieji pirkimai – IVP). Dėl šių procedūrų 
įmonės yra motyvuotos investuoti į mokslinius tyrimus ir plėtrą, siekiant sumažinti LCC ir 
emisijas bei padidinti veiklų saugumą ir kt. 

! Galimybė, kad pirkimas gali būti susijęs ir su riedmenimis, ir su techninės priežiūros 
paslaugomis per visą eksploatavimo laikotarpį. 

! LCC kaip pagrindinis viešųjų pirkimų kriterijus reiškia, kad kiekvienas konkurso dalyvis 
kartu su viešųjų pirkimų dokumentais turėtų pateikti priedą, kuriame būtų nurodytos 
atitinkamos išlaidos ir garantuojamas jų padengimas. Svarbūs konkurso dalyviai jau seniai 
rodo tam susidomėjimą ir turi šiems skaičiavimams reikalingus duomenis bei inovatyvų jų 
tobulinimo potencialą. 

! Vienas iš reikalavimų viešųjų pirkimų dokumentams – būtina nustatyti vieną formą visiems 
su LCC susijusiais duomenims nurodyti, pažymint pagrindinių elementų struktūrą, darbo 
jėgos ir energijos kaštus, jų numanomą kitimą ir pan. Taip pat reikia numatyti vieną 
procedūrą šių duomenų patikrinimui (priėmus paraišką ir periodiškai per visą 
eksploatavimo laikotarpį). 

! Remdamiesi statistiniais duomenimis ir savo skaičiavimais, susijusiais su jų siūlomu 
objektu, konkurso dalyviai galės pateikti savo duomenis, naudodamiesi įformintais 
skaidriais dokumentais, kurie leis palyginti dalyvius tarpusavyje.  

! Sutarties modelis numatys sankcijas ir nuobaudas už pasiūlyme nurodytos informacijos 
nesilaikymą, ir progresyviąją nuolaidų sistemą už duomenų atitikimą, įvykdymą. 

! Nuolatinė LCC stebėsena ir optimizavimas sukelia iššūkį įsigytų prekių eksploatavimo ir 
priežiūros valdymui. Tai reikalauja tiek politinės valios, tiek mokslinio ir modernaus veiklos 
organizavimo, tačiau rezultatai, kiekybiškai įvertinami per sutaupymus, išmetamųjų teršalų 
kiekio sumažėjimą, personalo mokymą ir paskatinimą, aukštos kokybės transporto 
paslaugas, bus įspūdingi, kaip tai patvirtina patirtis tų, kurie jau nusprendė įsitraukti ir dėti 
pastangas vystant viešųjų pirkimų politiką ir vykdant LCC stebėseną. 

A 2.1 priede detaliau aprašyti LCC ir atvejo studijos, kuriose taikytas šis kriterijus. 
5.1.2. Taršos mažinimo kriterijus 
Kaip parodyta aukščiau, mobilumas mieste yra didelis išmetamų teršalų šaltinis. Net jei šios 
problemos kyla vietos lygmeniu, jų poveikis jaučiamas žemyno mastu dėl klimato kaitos ir 
kylančių rimtų sveikatos problemų. [COM (2007) 551 galutinis36 - Žalioji knyga „Nauja 
mobilumo mieste kultūra”]. 
Remiantis „CE Delft“ tyrimo duomenimis, išlaidos, kurias visuomenė patiria dėl vietos taršos, 
vis dar yra labai didelės – maždaug 0,4% BVP, o nauji Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 

 

 
36 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0551&from=EN 
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organizacijos (EBPO) duomenys rodo dar didesnius skaičius (iki 6 kartų). Todėl oro kokybė 
miestuose išlieka pagrindiniu iššūkiu visuomenės sveikatai37. 
Cheminė tarša 

! Išmetamųjų dujų teršalai, smalkės (CO), angliavandeniliai (CHx), sieros dioksidas (SO2), 
azoto oksidas (NOx), lakieji organiniai junginiai, kietosios dalėlės (KD) ir kt.  

Išmetamieji transporto priemonių teršalai turi du ypatingus bruožus: pirma, išmetimo sistemos 
yra labai arti žemės, dėl to žemame aukštyje susidaro didelė koncentracija, taip atsitinka net 
su mažo tankio dujomis, kurios gali stipriai išsisklaidyti atmosferoje difuzijos būdu. Kita vertus, 
išmetamosios dujos išsisklaido per visą vietovių paviršių ir skirtumai tarp jų priklauso nuo 
eismo srauto intensyvumo. 
Šiltnamio efektą sukeliančios dujos 
Šiuo metu visuotinis atšilimas susijęs su dviem didelėmis problemomis: pirma – būtina 
drastiškai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, o antra – reikia prisitaikyti prie 
klimato kaitos padarinių. 
Transportas išmeta beveik ketvirtadalį Europos šiltnamio efektą sukeliančių dujų, todėl jis yra 
pagrindinė oro taršos miestuose priežastis.38 
Pagrindiniai teršalai, kurie sukelia šiltnamio efektą ir daugiausia gaminami kaip išmetamosios 
dujos automobilinėmis transporto priemonėmis, yra anglies dioksidas (CO2), azoto oksidas 
(N2O), metanas (NH4) ir cheminiai junginiai iš kitų šaltinių, ypač iš pramonės. 
Pagrindiniai reglamentai, susiję su dujų emisija:  

! Direktyva 2008/50/EB39 dėl oro kokybės.  
! Direktyva 2004/26/EB40 dėl privalomų sąlygų (NRMM IIIB etapas naujiems vidaus degimo 

varikliams arba atsarginėms dalims po 2012 m.) 
! Direktyva 2009/33/EB dėl neteršiančių, energiją taupančių transporto priemonių skatinimo 

per viešuosius pirkimus, įgyvendinant Direktyvą COM (2017) 653 galutinis41 
! Direktyva 2009/28/EB42 dėl skatinimo naudoti energiją iš atsinaujinančių šaltinių. 

Triukšmo tarša 
Ilgalaikis aukšto triukšmo lygmens poveikis gali stipriai pakenkti žmonių sveikatai. 
Miesto gyventojai susiduria su stresu, miego stadijų pakitimais ir klinikiniais simptomais, tokiais 
kaip hipertenzija ir širdies bei kraujagyslių sutrikimai, priešlaikinis mirtingumas – visa tai 
pirmiausia dėl triukšmo. 

 

 
37 SWD(2016)226 final, The implementation of the 2011 White Paper on Transport ’Roadmap to a Single European Transport 

Area – towards a competitive and resource-efficient transport system’, p 32; Available at:   
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/doc/2011_white_paper/swd%282016%29226.pdf 

38  European Commission, Reducing emission from Transport; Available at: https://ec.europa.eu/clima/policies/transport 
39 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008L0050 
40 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32004L0026 
41 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:0653:FIN 
42 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0028 
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Su triukšmo reguliavimu susiję reglamentai: 
! Direktyva 2002/49/EB43 - aplinkos triukšmo vertinimas ir stebėjimas  
! Sprendimas 2011/229/EB44 dėl tradicinės transeuropinės geležinkelių sistemos „riedmenų 

ir triukšmo” posistemio techninės sąveikos techninės specifikacijos 
! Nacionaliniai arba vietiniai reglamentai. 

Reikalavimai dėl leistino išmetamo kiekio turėtų būti įtraukti į technines specifikacijas ir pirkimo 
dokumentus, kad būtų laikomasi normų arba papildomų vietinių reikalavimų (privalomų 
pašalinimo reikalavimų) apribojimų. Tai leistų inovatyviems ekologiniams sprendimams gauti 
geresnius įvertinimus. 
Viešųjų pirkimų dokumentuose bus nurodytos sąlygos ir būdai tikrinti išmetamųjų teršalų kiekį 
tiek sudarius sutartį, tiek periodiškai. Tai daroma siekiant įrodyti, kad laikomasi ribinių verčių, 
nustatytų sudarant sutartį. 
Reikalavimai dėl išmetamų teršalų kiekio taip pat turėtų numatyti sprendimus dėl transporto 
priemonių tipų, kuriuos reikia įsigyti viešaisiais konkursais, atrenkant aplinkos neteršiančius 
transporto priemonių tipus (elektros trauką, riedmenis, regeneracinį elektrinį stabdymą, 
alternatyvų kuro naudojimą ir t.t…) 
Direktyva 2009/33/EB perkančiosioms organizacijoms ir subjektams, vykdantiems viešųjų 
paslaugų įsipareigojimus pagal viešųjų paslaugų sutartį, rekomenduoja kaip atrankos kriterijus 
naudoti energijos suvartojimą, išmetamo CO2 kiekį ir teršalų išmetimą. 

Šie sumanymai taip pat bus taikomi strategijose ir sprendimuose, kuriais siekiama pagerinti 
viešąjį transportą – padidinti žmonių, keliaujančių viešuoju transportu, pėsčiomis ir dviračiais 
skaičių. Taip pat siekiama sumažinti naudojimąsi privačiais automobiliais. 
5.1.3. Energijos suvartojimas 
Energijos suvartojimas yra svarbus kriterijus, taikomas transportui ir kitai energiją naudojančiai 
įrangai, kuri sukelia taršą. 
Pirkimo dokumentuose turi būti nustatytos maksimalios leistinos energijos suvartojimo ribos, 
o pasiūlymams, kuriuose pateikiami inovatyvūs sprendimai, kaip sumažinti vartojimą, turėtų 
būti skiriami didesni balai. 
Šie kriterijai gali būti atskiri arba įtraukti į LCC kriterijų. 
Energijos suvartojimo analizė turėtų būti išsami, atsižvelgianti į inovatyvius sprendimus ir 
papildomus rodiklius, be jau įprastų elektros traukos įrenginių rodiklių (suvartojimas stabdant, 
stovėjimo aikštelėje, priežiūros sąnaudos, su komfortu susijusios sąnaudos, suvartojimą 
mažinantys ir optimizuojantys sprendimai). 
5.1.4. Išorinės transporto sąnaudos 

 

 
43 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32002L0049 
44 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011D0229 
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Transporto veikla daro didelį poveikį tvariam vystymuisi ir gyvenimo kokybei dėl įtakos aplinkai, 
nelaimingų atsitikimų aukų, eismo spūsčių ir vėlavimų, infrastruktūros susidėvėjimo, transporto 
infrastruktūros užimtų teritorijų. 

Dauguma šių neigiamų padarinių, vadinamų „išorinėmis sąnaudomis“, tenka visai visuomenei, 
o ne tik transporto paslaugų teikėjams ir vartotojams (šios išlaidos neįtrauktos į transporto 
išlaidas). Taigi transporto paslaugų teikėjai ir naudotojai gauna nesąžiningas paskatas, 
pakenkdami visai visuomenei, kuri iš tikrųjų ir patiria šias išlaidas. Jos yra didelės vertės, o šią 
padėtį dar nesąžiningesne daro tai, kad išlaidos tarp įvairių transporto rūšių skirstomos labai 
skirtingai. 

Pagal studiją „Išorinės transporto sąnaudos Europoje, 2008 m. atnaujintas tyrimas”, CE Delft, 
2011 m. lapkritis45: 

! Bendros ES, Norvegijos ir Šveicarijos išorinės transporto sąnaudos sudaro 500 mlrd. 
Eur per metus, o tai yra 4 proc. metinio ES BVP; 

! Kelių transporto išorinės sąnaudos – 465 mlrd. Eur per metus, tai sudaro 93 proc. visų 
išorinių sąnaudų.  

! Geležinkelių transporto išorinės sąnaudos – 10 mlrd. Eur, tai sudaro mažiau nei 2 proc. 
visų išorinių sąnaudų. 

Reikėtų paminėti, kad nors šie skaičiai gali pasirodyti įspūdingi, į juos nėra įtraukiamas visas 
išorinių sąnaudų poveikis: transporto įvykių sukeliami nuostoliai, cheminių medžiagų poveikis, 
šiltnamio efektą sukeliančios dujos, triukšmas, laikas, praleistas eismo spūstyse, ir pan. 

Išorinių sąnaudų internalizavimas reiškia šių sąnaudų įtraukimą į transporto priemonių kainas, 
kad visuomenė ir transporto vartotojai tai įvertintų ir priimtų atitinkamus sprendimus. 

Išorinių sąnaudų internalizavimas, naudojant rinkos priemones, viešųjų pirkimų procedūras, 
politinius veiksmus ir kita, yra komplikuota ir sudėtinga užduotis, kuri jau seniai domina ES 
politikus, nes ji taip pat nulemta šių dokumentų: 

! Direktyvos 1999/62/EB pakeitimas46 – įstatymų leidėjas pareikalavo EK parengti skaidrų 
ir pritaikomą išorinių sąnaudų įvertinimo modelį. 

! Transporto baltoji knyga, 201147, pagal kurią parengtos strategijos ir gairės, skirtos 
transporto ir jo rūšių plėtrai, atsižvelgiant į išorines sąnaudas.  

 

 
 
45 Delft Report, November 2011; ‘External Costs of Transporting Europe, Update Study for 2008’;  
Available at: http://www.cedelft.eu/publicatie/external_costs_of_transport_in_europe/1258 
 
46 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31999L0062 
47 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52011DC0144 
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+Vykdydama šiuos įsipareigojimus, Komisija paskelbė komunikatą COM (2008) 435 galutinis 
– Išorės sąnaudų internalizavimo strategija su priedais {SEC (2008) 2207}, 
{SEK (2008) 2208}, {SEK (2008) 2209} ir pasiūlymai dėl šios direktyvos (Direktyvos 2006/38 / 
EB) tolesnio persvarstymo. 
Remiantis išorės išlaidų internalizavimo poveikio analizės rezultatais48, jei per artimiausius 
kelerius metus nebus imtasi nieko, išlaidos aplinkos tvarkymui (oro tarša, CO2 išmetimas) iki 
2020 m. gali siekti 210 mlrd. Eur. Asmenys ir įmonės taip pat susidurs su eismo spūstymis 
daugiau nei ketvirtadalyje Europos kelių. 
Techniniame priede {SEC (2008) 2207} siūloma bendra išorės sąnaudų, susijusių su 
transporto spūstimis, oro tarša, triukšmu ir klimato pokyčiais, apskaičiavimo sistema, nustatant 
bendruosius principus ir metodikas. Kelių eismo įvykiai šiame dokumente nėra aiškiai 
aptariami – vietoj to bus naudojami specialūs mechanizmai, siekiant atsižvelgti į rizikos pobūdį 
ir taisymo būdus. 
 
Reikalingas darnaus judumo mieste planų (DJMP) parengimas ir išaiškinimas, taip pat tam 
tikrų kriterijų įtraukimas į transporto priemonių, darbų ir paslaugų pirkimo politiką, atsižvelgiant 
į išorinių sąnaudų dydį ir apimtį. Tai gali turėti didelį poveikį gerinant gyvenimo kokybę. 

A 2.2 priede pateikiami įvairūs argumentai, būdai ir tyrimo atvejai, skirti įvertinti ir taikyti šiuos 
kriterijus. 

 

5.2. Inovatyvios viešųjų pirkimų procedūros  
5.2.1. Bendra informacija 
Viešųjų pirkimų reforma susijusi ne tik su tam tikrais inovatyviais kriterijais (5.1 skyrius), bet ir 
su inovatyviomis viešųjų pirkimų procedūromis. 
Principai, kuriais grindžiamas viešųjų pirkimų sutarties sudarymas ir sprendimų konkursų 
organizavimas:  

! nediskriminavimas;  

! vienodas požiūris;  

! abipusis pripažinimas;  

! skaidrumas;  

! proporcingumas; 

 

 
48 European Commission, 2008; SEC (2008) 2208; Impact assessment of external costs   
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! atsakomybės prisiėmimas.  
Šios direktyvos nustato viešųjų įstaigų veiksmų teisėtumą ir įsipareigojimus dėl reklamos, 
kvietimų dalyvauti konkurse, šių sutarčių laikymosi, kai viršijamos tam tikros vertės ribos ir t.t. 
Šie pagrindiniai principai pabrėžiami ES direktyvose, skatinančiose viešųjų pirkimų reformą. 
Viešųjų pirkimų reforma didina galimybes taikyti inovatyvias procedūras ir kriterijus, tačiau jie 
turi būti vykdomi atvirai ir sąžiningai, siekiant geriausiai panaudoti visuomenės lėšas. 

Į ES direktyvų, susijusių su viešaisiais pirkimais, taikymo sritį patenka šie sutarčių tipai: 

! Darbai – statybos ir statybų inžinerija  

! Prekės – mašinų, medžiagų ir prekių viešieji pirkimai    

! Paslaugos.  
ES direktyvose nustatytos prioritetinės sritys (paslaugos ir susijusios prekės bei medžiagos) 
viešiesiems pirkimams. Iš jų, darnaus judumo plėtros sričiai galima priskirti: 

! Paslaugos ir būtinos priemonės viešajam bei krovininiam transportui  

! Su priežiūra ir remontu susijusios paslaugos 

! Telekomunikacijų paslaugos 

! Informatika ir susijusios paslaugos 

! Tam tikros su moksliniais tyrimais ir plėtra susijusios paslaugos 

! Su architektūra, inžinerija, urbanistika, mokslinėmis konsultacijomis ir bendra technika 
susijusios paslaugos 

! Su testavimu ir technine analize susijusios paslaugos 

! Su vadybos konsultacijomis susijusios paslaugos 

! Su rinkos analize ir nuomonių apklausomis susijusios paslaugos 

! Su reklama susijusios paslaugos 

! Su finansais, draudimu, bankininkyste ir investavimu susijusios paslaugos. 
Tiek  DJMP, tiek „SMART City” koncepcijos pabrėžia, kad į šių paslaugų, prekių ar darbų 
pirkimus reikia žiūrėti integruotai, kad būtų galima paspartinti bei tvariai ir darniai plėtoti 
komponentus, prisidedančius prie darnaus judumo ir gyvenimo kokybės. 

ES viešųjų pirkimų reformos dokumentai ir kiti ES vystymosi strategijai (strategija „Europa 
2020”, Lisabonos strategija, „Horizontas 2020” bendroji programa) svarbūs elementai pabrėžia 
tai, kad mokslinių tyrimų plėtra tapo prioritetu, nes tai vienintelis būdas skatinti pažangią ir 
tvarią plėtrą, palankią įtraukimui. 

Siekiant gerinti viešųjų pirkimų efektyvumą ir jų rezultatus tinkamiausios viešųjų pirkimų 
strategijos turėtų būti išanalizuotos ir pritaikytos, atsižvelgiant į pirmiau minėtus sumanymus, 
kiekvieno viešojo pirkimo specifiką, pirkimų strategiją ir daugiamečius viešųjų pirkimų planus. 
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5.2.2. Viešųjų pirkimų procedūros 
! Atvira procedūra. Vienas bendras privalomas lygmuo. Kiekvienas ekonominės 

veiklos vykdytojas turi teisę pateikti paraišką konkurso būdu.  

! Ribotas konkursas. Kvietimą dalyvauti konkurse sudaro du etapai:  
a) Pirmajame etape paskelbiamas pranešimas ir išreiškiamas susidomėjimas, norint 

pakviesti potencialius konkurso dalyvius. Paskelbiami kvalifikaciniai atrankos 
kriterijai ir detalus klausimynas, kuriame reikia nurodyti savo profesinę, techninę ir 
finansinę patirtį bei pajėgumus. Perkančioji organizacija nurodo mažiausią ir, jeigu 
prireikia, didžiausią dalyvių skaičių, galintį patekti į tolimesnį etapą. 

b) Į kitą etapą pakviečiami tik reikalavimus ankstesniame etape atitikę dalyviai. Kartu 
su pakvietimu bus pateikti konkurso dokumentai, kurie turi būti užpildyti, sutartis, 
kurią pasirašys laimėtojas ir t.t. 

! Konkurencinis dialogas. Tai – procedūra, suteikianti daugiau lankstumo viešųjų 
pirkimų procese. Ji naudojama kompleksiškose sutartyse, pavyzdžiui, viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystėse (VPSP). Procedūra atliekama trimis etapais: 

a) Prašymų dalyvauti pateikimas ir kandidatų atrinkimas pagal kvalifikacinius ir 
selektyvius kriterijus. 

b) Pokalbis su atrinktais kandidatais, skirtas atrasti optimaliausius ir labiausiai 
perkančiosios organizacijus poreikius atitinkančius sprendimus siūlančius 
dalyvius. Pagal tai atrenkami paskutiniai kandidatai. 
Dialogas gali apimti keletą nuoseklių etapų, taip sumažinant nagrinėjamų 
sprendimų ir klausimų skaičių. Kai bus priimti geriausi sprendimai, minimalus 
dalyvių skaičius (ne mažiau nei trys) bus pakviesti pateikti galutinius savo 
siūlymus. 

c) Paskutinių likusių dalyvių galutinių pasiūlymų pateikimas, dialogas ir įvertinimas 
pagal sutarties sudarymo kriterijus ir kitus vertinimo aspektus. 

! Konkurencinės derybos. Konkursas įprastai turi du etapus: 
a) Prašymų dalyvauti pateikimas ir kandidatų atrinkimas pagal kvalifikacinius 

kriterijus. 
b) Kvietimas bent trims dalyviams, atrinktiems ankstesniame etape, kuriame reikėjo 

pateikti pradinius siūlymus, atitinkančius minimalias sąlygas. Vykdomos derybos, 
siekiant patobulinti pradinius siūlymus, ir galutinių pasiūlymų pateikimas, kurie 
bus vertinami pagal nustatytus kriterijus ir aspektus. 

! Derybos be išankstinio įspėjimo. Tai tikrai išskirtinė procedūra, kuria galima 
pasinaudoti tik išimtinėmis aplinkybėmis, nustatytomis laikantis teisinių nuostatų. 
Perkančiosios organizacijos derasi su vienu ar keliais partneriais be įspėjimo. 

! Sprendimų konkursas. Tai gali būti organizuojama: 
- pagal viešųjų pirkimų paslaugų sutarties sudarymo procedūrą. 
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- kaip atskira sutarties sudarymo procedūra, skiriant apdovanojimus ar 
apmokėjimus dalyviams.  

Sprendimų konkursą inicijuoja perkančioji organizacija, paskelbdama pranešimą apie 
konkursą, per kurį atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai kviečiami teikti projektus. 
Jei perkančioji organizacija ketina riboti dalyvių skaičių, turi būti nustatyti aiškūs, 
objektyvūs ir nediskriminuojantys kvalifikacijos ir atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo 
dokumentuose. 
Siekdama įvertinti pateiktus projektus, perkančioji organizacija paskiria žiuri, sudarytą 
tik iš fizinių asmenų, nepriklausančių konkurso dalyviams, ir turinčių tinkamą 
kvalifikaciją. Žiuri savarankiškai išreiškia nuomonę ir priima sprendimus. Išsamios 
taisyklės, reglamentuojančios sprendimų konkurso organizavimą, nustatytos pagal 
teisės normų taikymo metodines nuostatas. 

Pastabos:  
- Bet kokiomis dialogo ir derybų aplinkybėmis perkančioji organizacija turi užtikrinti 

sąžiningą elgesį ir visų autorių teisių reglamentų laikymąsi visiems dialogo 
partneriams. 

- Objektyvumas ir skaidrumas turėtų būti užtikrinti formuluojant aiškius kriterijus ir 
sukuriant vertinimo formą, kurioje nurodyti kiekvieno kriterijaus balai ir jų vertinimo bei 
apskaičiavimo būdas.  

- Siekiant, kad vertinimas būtų skaidrus ir nediskriminuojantis, įprastai įvertinamas 
biudžetas, nustatomas sąnaudų efektyvumas ir ekonominė nauda. Būtina, kad 
pasiūlymų apskaičiavimo ar vertinimo vertės atitiktų aiškią, vienodą ir patikrintą 
metodiką, kurią nurodė perkančioji organizacija, kad pasiūlymai būtų iš tikrųjų 
palyginami, be iškraipymų. 

- Dviejų pakopų konkursų atveju, jei būna nustatoma, kad pirmajame etape vertinimo 
reikalavimai buvo įvykdyti, jų nebegalima vėl įtraukti į galutinius vertinimo kriterijus ir 
lakštus. 

- Jeigu pirmame etape numatytas minimalus kandidatų skaičius praeiti į kitą etapą 
nesusidaro, perkančioji organizacija gali pasirinkti bet kurį dalyvį(-ius), atitinkantį 
reikalavimus ir tęsti konkursą arba apskritai nutraukti sutarties sudarymo procedūrą. 

- Laikantis Direktyvos 2014/25/EB, reglamento (EB) Nr. 1370/2007, komunalinių 
paslaugų sektoriui ir kai kurioms viešosioms paslaugoms galioja specialūs 
reglamentai. 

- Aukščiau pateikti aprašymai yra būtini šių procedūrų supratimui dabartinių gairių 
rėmuose. Procedūrų pasirinkimas ir taikymas, konkurso tvarkaraščio nustatymas, 
dokumentų paruošimas ir sutarties sudarymo organizavimas – kiekviena ši procedūra 
turi būti atliekama griežtai pagal teisinius aktus. 

Be įvardintų sutarčių sudarymo procedūrų, yra ir kitos, skirtos specifinėms situacijoms 
arba, priklausomai nuo tam tikros viešųjų pirkimų srities, – suderinimams ir 
patobulinimams. Iš jų minime: 

! Rinkos konsultacijos 
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Nauji teisės aktai reglamentuoja galimybę perkančiosioms organizacijoms rengti rinkos 
konsultacijas, siekiant pasiruošti viešiesiems pirkimams per elektroninę sistemą ir kitais 
būdais.  
Perkančiosios institucijos privalo: 
- pakviesti nepriklausomus konsultantus, valdžios institucijas, ekonominius subjektus 
- konsultacijų metu išgirstas nuomones, pasiūlymus ar rekomendacijas pritaikyti ir 

įgyvendinti ruošiant viešųjų pirkimų dokumentus ir organizuojant sutarties sudarymo 
procedūras. 

Institucijos turi imtis reikalingų priemonių, norint užtikrinti, kad konsultacijos neiškraipytų 
konkurencijos, nebūtų pažeisti nediskriminavimo ir skaidrumo principai. 

!  Partnerystė inovacijoms. Procedūrą sudaro trys etapai: 

a) Konkurencinis etapas – paraiškų dėl dalyvavimo pateikimas ir geriausių kandidatų 
atrinkimas, atsižvelgiant į jų patirtį bei įgūdžius pagal kvalifikacijos ir atrankos 
kriterijus. 

b) Pirmame etape atrinktų kandidatų pradinių pasiūlymų pateikimas ir jų įvertinimas 
pagal perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.  

c) Derybos dėl pradinių pasiūlymų patobulinimo. Šis etapas gali būti padalintas į kelis, 
per kuriuos dalyvių skaičius laipsniškai mažėtų, žvelgiant į nustatytų kriterijų atitikimą. 
Galutinių pasiūlymų pateikimas ir įvertinimas pagal sutarties sudarymo kriterijus bei 
kitus aspektus.  

! Kitos viešųjų pirkimų rūšys 
DJMP, „SMART City“, „Žalieji pirkimai“ (žalieji viešieji pirkimai) - GPP (remiantis ES švarių 
transporto priemonių direktyva CVD, 2009/33 /EB), EKO-Inovacijos, SAVP – socialiai atsakingi 
viešieji pirkimai , TVP - Tvarūs viešieji pirkimai – visos šios koncepcijos apima pasaulinius 
pokyčius, siekiant darnaus judumo miestuose vystymosi, aukštesnės gyvenimo kokybės ir t.t. 

Šalyse, kurios supranta šių koncepcijų svarbą, valstybiniu ir vietos lygiu vystomos 
programos bei iniciatyvos, padedančios kurti inovatyvius metodus į viešuosius pirkimus 
įvedančias strategijas, tyrimus bei reglamentus. Programos kuriamos ir kitų institucijų bei 
organizacijų, pavyzdžiui, „Darnaus vystymosi instituto“ – IISD. 

Regioninių ir vietos valdžios institucijų strategijos turėtų numatyti kompleksinius 
viešuosius pirkimus keliems produktams ar paslaugoms, visa tai vieningai derinant ir 
koordinuojant, kad būtų geriausiai įgyvendinti pasauliniai uždaviniai. 

Pavyzdžiui, perkamos brangios ir itin specializuotos konsultacinės paslaugos, skirtos 
išaiškinti  DJMP. Būtų naudinga, jeigu ta pati arba panaši aukštos kvalifikacijos komanda 
koordinuotų ir programos įgyvendinimą, kad įrodytų, jog  DJMP tinka ir ją galima 
įgyvendinti. Taip pat profesionalų komanda galėtų auginti vietos valdžios institucijų 
pajėgumus šiai programai; periodiškai ir pasibaigus sutartam laikotarpiui (pavyzdžiui, po 
5 metų) įvertinti rezultatus, remiantis visa apimančiais ir pamatuojamais veiklos 
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rodikliais. DJMP organizavimas ir pritaikymas per modernius viešuosius pirkimus leistų 
pasiekti didžiulę naudą, kuri padengtų šių specializuotų konsultacijų išlaidas. 

5.2.3. Inovatyvių viešųjų pirkimų finansavimo priemonės 
Inovatyviems viešiesiems pirkimams sukurtos finansavimos priemonės (konkrečiai – per 
„Horizontas 2020” mokslinių tyrimų ir plėtros programą) skirtos skatinti inovatyvius sprendimus 
didelės visuomeninės svarbos srityse, nes įprastais viešaisiais pirkimais sudėtinga tokius 
spredimus įsigyti, turint omenyje su tyrimais susijusią riziką, ilgą trukmę ir sąnaudas. 

! Ikiprekybiniai viešieji pirkimai (IVP) 
IVP – viešieji mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugų pirkimai, neįtraukiant jų į galutinius 
komercinius produktus. IVP gali būti naudojama, kai rinka nepateikia perkančiųjų 
organizacijų poreikius tenkinančių sprendimų. Šie viešieji pirkimai vykdomi siekiant 
sukurti naujus, išbandytus ir tenkinančius pirkėjų norus sprendimus. IVP leidžia 
palyginti skirtingus sprendimų variantus juos projektuojant, testuojant ir vystant 
modelius ar prototipus. 
IVP taikosi į pirkėjų konsorciumus, kurie turi panašių poreikių, t. y., į norinčius kartu 
atlikti viešuosius pirkimus, leidžiančius vystyti inovatyvius IKT sprendimus, kurie 
modernizuotų viešąsias paslaugas ir sukurtų galimybes Europos pramonei bei 
tyrėjams augti naujose rinkose. Ši tema atvira – galima siūlyti savo sprendimus IVP 
veiklai visose viešojo sektoriaus srityse, kuriose reikia inovatyvių, IKT paremtų 
sprendimų.49 
IVP leidžia padengti 90 proc. tiesioginių ir 25 proc. pridėtinių (angl. overhead) išlaidų.  

! Inovatyvūs viešieji pirkimai  
Inovatyvūs viešieji pirkimai  gali būti naudojami, kai visuomenės iššūkiai gali būti 
išspręsti dar ne iki galo užbaigtų inovatyvių sprendimų, todėl nereikia skelbti naujų 
pirkimų tyrimams. Šiuo atveju, tiekėjai gali nusipirkti jau egzistuojančius sprendimus 
ir išbandyti bei pristatyti juos pagal nustatytą terminą, kartu su kitais produktais ir 
paslaugomis, kurias jie gali suteikti.  
Turint omenyje didelį viešųjų išlaidų kiekį (19 proc. ES BVP arba maždaug 2,2 trilijonų 
EUR), viešasis sektorius vaidina svarbų vaidmenį skatinant rinką persiorientuoti į 
tvaresnius su energija susijusius produktus ir paslaugas. 
Inovatyvių produktų, paslaugų, statinių (NZEB, renovacija) sprendimams, kurie nėra 
plačiai teikiami rinkoje ir efektyviau naudoja energiją negu pasiūlymai rinkoje, įsigyti 
grupės pirkėjų gali naudoti inovatyviuosius vie6uosius pirkimus. Bendrai pirkėjų įsigyti 
sprendimai privalo turėti tokį patį funkcionalumą ir veiksmingumo charakteristikas, 
tačiau gali turėti ir papildomų „vietinių” funkcijų dėl kiekvieno pirkėjo besiskiriančio 
vietos konteksto.50 

 

 
49 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-34-2018-2019.html 
50 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-19-2017.html 



D4_4.2 užduotis_v0.3 Inovatyviųjų viešųjų pirkimų gairės 
 

 

 

  

  47 / 61 

 

 

Inovatyvūs viešieji pirkimai leidžia padengti 35 proc. tiesioginių ir 25 proc. pridėtinių 
(angl. overhead) išlaidų. 

! Koordinavimo ir paramos veikla (KPV). Bendra finansavimo norma: 100 proc. 
Koordinacinės veiklos yra finansuojamos. Pavyzdžiui, grupės pirkėjų IVP arba 
inovatyvių viešųjų pirkimų rengimas (bendrų iššūkių nustatymas, konsultacijos tarp 
atviros rinkos ir pramonės, prieš inicijuojant tikruosius IVP arba inovatyviuosius 
viešuosius ir t.t.) 
Nelengvas iššūkis programai „Horizontas 2020” – paskatinti kokybiškus bendrus 
tyrimus ir inovacijas ateities bei naujausioms technologijoms, kad būtų užtikrintas 
Europos konkurencingumas ir augimas. Tai atsilieps visuomenei ateinančius 
dešimtmečius51. 

Šios trys finansavimo priemonės neprieštarauja viena kitai ir kaip tik rekomenduojama 
taikyti jas vieną kita papildant.  
Inovatyviems pirkimams 2018-2019 m. „Horizontas 2020“ programa skirs 124 mln. Eur 
biudžetą. 

Išsamesnė informacija apie inovatyvių pirkimų finansavimą ir dalyviams skirtas gaires: 
   http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/innovation-procurement: 

Inovatyvieji viešieji pirkimai – Viešųjų lėšų galia  
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/innovation-procurement-power-public-purse 
Europos pagalba inovatyviems viešiesiems pirkimams (Eafip): http://eafip.eu/ 
Gairės apie H2020 ir ESIF sinergiją: 
http://ec.europa.eu/research/regions/pdf/publications/h2020_synergies_201406.pdf 
H2020 dalyvių svetainė: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 
 

5.2.4. Specialios viešųjų pirkimų sutarties sudarymo priemonės ir būdai 
! Bendrasis susitarimas. Trukmė: nei ilgiau kaip 4 metai, išskyrus išimtinius atvejus. 
! Dinamiška viešųjų pirkimų sistema. Tai elektroniniu būdu organizuojami viešieji 

pirkimai, kurie atviri visiems ekonomikos subjektams, atitinkantiems dabar vykdomų 
viešųjų pirkimų kvalifikacinius atrankos kriterijus. Teisės nuostatai nebeapibrėžia 
dinaminės viešųjų pirkimų sistemos trukmės, tačiau ji turėtų būti nurodyta pranešime 
apie dalyvavimą. 

! Elektroninis pasiūlymas 
5.2.5. Išvados 

 

 
51 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-02-2018.html 
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Inovatyvios procedūros ir kriterijai turėtų būti taikomi kūrybingai ir pagrįstai, geriausias būdas 
panaudoti viešąsias lėšas jas skiriant projektams, kurių kiekvienas nukreiptas į ilgalaikę naudą 
visai visuomenei. Norint efektyviausiai panaudoti pinigus, reikia kreipti dėmesį į kainą ir kitus 
ilgalaikę naudą visuomenei nešančius veiksnius, o būtent – sąlygas darnaus judumo 
vystymuisi (aplinka be teršalų, mažesnis nelaimingų atsitikimų skaičius kelyje, žemesnis 
energijos suvartojimas, mažesni LCC, prieinamumas, grūsčių kiekio mažinimas, ekonominis, 
socialinis ir kultūrinis vystymasis, aukštesnės gyvenimo kokybė ir kt.) Akivaizdu, kad tampa 
sudėtinga teisingai pasirinkti procedūras ir kriterijus. Reikalingi mokymai ir organizavimas, kad 
kiekvienam pasiūlymui būtų nustatomi ir pasiekiami uždaviniai, griežtai laikantis teisinių 
nuostatų ir pagrindinių principų. 

Inovatyvus viešųjų pirkimų elementas 

Inovacijos nereiškia naujų procedūrų, neegzistuojančių pagal teisinius aktus, 
naudojimo. Tai – geriausias procedūrų, kriterijų (kvalifikacijos, atrankos, sutarties 
sudarymo) pasirinkimas, sąlygų įvertinimas, tvarus inovacijų vystymas, ilgalaikių 
partnerysčių vystymas su inovatyvių sprendimų, paslaugų ar prekių tiekėjais, 
platesnio masto (nacionaliniu arba tarpvalstybiniu lygmeniu) pirkimų 
organizavimas, EBVPD naudojimas, viešųjų pirkimų, sutarčių sudarymo procedūrų 
organizavimas. Visi šie aspektai sudaro inovatyvias viešųjų pirkimų procedūras 
pagal viešųjų pirkimų dvasią, jeigu jie optimizuoti pagal specifines viešųjų pirkimų 
savybes ir visuomenės poreikius, taikomi laikantis pagrindinių principų ir viešųjų 
pirkimų teisinių nuostatų, nutaikyti į ilgalaikę naudą visuomenei (galioja nuo 2016 
04 18).  
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6. Konkrečių viešųjų pirkimų rūšių aspektai  
Prekių sutartys gali būti sudarytos naudojantis visomis viešųjų pirkimų procedūromis ir 
bendraisiais susitarimais. Bendrasis susitarimas pagrįstas, kai susidaro paklausa konkrečioms 
prekėms ilgam laikotarpiui. 

Nuo paslaugų ir darbų prekės skiriasi tuo, kad galima tiksliai nusakyti techninę specifikaciją. 
Tikslinant prekių tiekimo pasiūlymą, reikia atskirti privalomas ir pasirenkamas specifikacijas. 
Svarbu, kad rengiant sutarties pasiūlymus nebūtų užsimenama apie konkretaus tiekėjo 
gamybos būdą ar modelį.  

Negalima sutarties dėl prekių padalinti į dalis, taip išvengiant nustatyto slenksčio kiekiui 
taikymo. Keli viešieji tokių pačių prekių pirkimai daromi tuo pačiu metu perkančiųjų organizacijų 
turėtų būti traktuojami kaip vienas bendras pirkimas, kad būtų galima apskaičiuoti numanomą 
vertę52. 

 

6.1. Viešojo transporto pirkimai 
Toliau pateikiamos pagrindinės rekomendacijos, kurių techninės detalės ir paaiškinimai yra 
prieduose. Jie bus konkrečiai nurodyti kitame skyriuje. 
6.1.1. Rekomendacijos viešųjų pirkimų ir partnerystės rūšims pasirinkti  

- Transporto priemonės, ypač važiuojančios bėgiais, pasižymi ilgesniu tarnavimo laiku, per 
kurį reikalinga priežiūra, pataisymai, remontas, atnaujinimas ir atsarginės dalys. Šių veiklų 
medžiagų ir darbo kaina yra ženkliai didesnė negu pačios transporto priemonės pirkimo 
kaina. Dėl to svarbu su transporto priemonės gamintoju sudaryti bendradarbiavimo sutartį, 
siekiant ilgalaikio bendradarbiavimo, kad būtų suteikiamos anksčiau išvardytos paslaugos 
arba bent jau techninė pagalba. Atsižvelgiant į sutarties sąlygų ir kriterijų vykdymą, šioms 
veikloms būtų numatyta progresinė nuolaidų sistema. Tada tiekėjas, norėdamas tęsti 
partnerystę, bus motyvuotas teikti inovatyvius ir gerai pritaikomus sprendimus kuo 
žemiausiais LCC. 

- Sudėtingoms, ilgo gyvavimo ciklo prekėms ir paslaugoms rekomenduojama konkurencinė 
derybų procedūra (pakviečiant bent tris dalyvius), ypač jeigu numatoma, kad bus sudaryta 
ilgalaikė, abipusiškai naudinga partnerystė.  

- Naudoti inovacijų partnerystės procedūras (4.2.2. skyrius) siekiant paskatinti inovacijas ir 
pasirinkti partnerius pagal jų atitikimą tam tikriems išankstiniams kriterijams. 

 

 
52 Government of Cyprus, PUBLIC PROCUREMENT BEST PRACTICE GUIDE, cap. 2.9.1  
What are the specific features of the procurement of supplies?, Last updated: 04/07/2013, 
http://www.publicprocurementguides.treasury.gov.cy/OHS-
EN/HTML/index.html?2_7_6_what_criteria_should_i_use_to_award_.htm 
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- Jeigu šios prieigos svarstomos reglamentuojamai viešojo transporto rinkai, reikėtų išvengti 
nesuderinamos valstybės pagalbos naudojimo. Tai galima padaryti nustatant aiškius 
įsipareigojimus viešosioms paslaugoms, kuriose yra numatytas technologinis lygis.  
 

6.1.2. Rekomendacijos techninių specifikacijų rengimui  
- Viešojo, keleivinio, krovininio, kelių, geležinkelių ir kitokio transporto įmonės dėl savo 

veiklos specifikos yra geriau techniškai pasiruošusios nei klientai. Dėl to specifikacijose 
neturėtų būti per daug detalių techninių sprendimų aprašymų. Turėtų būti nurodytos tik 
konkrečios, pagrindinės, privalomos techninės sąlygos, o likusioms aprašymus ir 
duomenis gali pateikti pats tiekėjas, remdamasis atitinkamo produkto techniniais sąveikos 
standartais ir normomis.  

- Techninėje specifikacijoje bus nurodyti ne tik dabartiniai standartai, bet ir reikalaujama 
geriausių įmanomų sprendimų, taip skatinant inovacijas ir mokslinius tyrimus siekiant 
surasti efektyvius tvaraus vystymosi sprendimus interesų srityse. 

- Be techninių aprašymų ir pateisinimų, techniniai duomenys, kuriais grindžiamas 
vertinimas, privalės būti pateikti standartizuotose formose, kad būtų lengva patikrinti 
atitikimą privalomiems reikalavimams. Taip pat tai leis padaryti pateisinamą, patikrinamą ir 
nediskriminacinį sprendimą dėl lygiųjų pagal įvertinimo kriterijus ir rezultatus. 

- Techninės specifikacijos turėtų apibrėžti technines naudojimo sąlygas (pabrėžiant, kad 
tiekėjas kviečiamas atlikti tyrimus vietoje) ir minimalias privalomas eksploatacines 
savybes, ypač iš vartotojo pozicijos.  

Be privalomų reikalavimų ir eksploatacinių savybių patariama papildomai nurodyti ir šias 
savybes (atitinkančias sąlygas ar reikalavimus): 

! Didžiausias galimas vežamų keleivių skaičius didžiausiu ir vidutiniu greičiu kilometrais 
per valandą. Taip pat ir kelio sąlygos, kuriomis bus vykdomas priėmimo bandymas. 

! Didžiausi leistini matmenys ir svoris (krovinio kilogramais, tūriu) 
! Su komfortu ir įrengimais susiję reikalavimai 
! Paslaugų prieinamumas, priežiūros paslaugų prieinamumas 
! Didžiausias leistinas triukšmo lygis įvairiais darbo režimais 
! Didžiausias leistinas išmetamų dujų kiekis 
! Keleivių saugumą ir apsaugą užtikrinančios sąlygos 
! Sąveikos sąlygos 
! Traukos tipas (energijos šaltinis) 

Techninėse specifikacijose bus nurodomi privalomi reikalavimai ir sąlygos, taip pat įvertinimo 
kriterijai, išskiriantys kvalifikaciją atitinkančius pasiūlymus vienus nuo kitų (išpildžiusius 
privalomas sąlygas). 
  
6.1.3. Rekomendacijos konkretiems inovatyviems kriterijams ir vertinimo metodikai  
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Šie kriterijai ir vertinimo metodika turėtų būti palanki pasiūlymams, kuriais skatinamas darnaus 
judumo mieste vystymasis, naudingas regionui ir jo gyventojams. 

- Vertinimo kriterijai turėtų geriausiai atspindėti kliento ir viešojo tiekėjo reikalavimus ilgajam 
laikotarpiui. 

- Kriterijai turėtų būti kiekybiškai įvertinami ir patikrinami 

- Rekomenduojami inovatyvūs vertinimo kriterijai: 

! Tiesioginiai energijos suvartojimo rodikliai (pvz.: kWh / per dieną) 
! Išmetamųjų dujų kiekis 
! Gyvavimo ciklo išlaidos (LCC). 

- Kiekvienam vertinimo kriterijui turėtų būti nurodyta mažiausia ir didžiausia leistina reikšmė, 
kiekybinė metodika ir įvertinimas. Privalomos standartinės formos ir specifikacijos leis 
kiekvienam tiekėjui būti vertinamam pagal tą pačią kiekybinę metodiką, skaičiavimus, 
patikrą ir t.t. 

- Konkurse paskelbtos vertės turėtų būti apskaičiuojamos konkurso dalyvių (sertifikatai, 
bandymų biuleteniai, skaičiavimai) ir turėtų būti patikrinamos priėmimo stadijoje (iš anksto 
nustatytomis eksploatavimo sąlygomis) ir periodiškai per visą eksploatavimo laikotarpį. 

- Viešųjų pirkimų ir sutarčių dokumentai turėtų numatyti sankcijas ir progresyviąją nuolaidų 
sistemą, atsižvelgiant į nukrypimus nuo paskelbtų įverčių. 
 

6.1.4. Rekomendacijos viešųjų pirkimų dokumentų rengimui. Naudojimasis 
elektroniniais viešaisiais pirkimais  

! Dokumentuose turėtų būti tvarkaraštis, kuriame nurodyti veiklų terminai etapais, yra 
vietos tiekėjų paklausimams, replikoms, atsakymams, pasitikslinimams, galimiems 
pakeitimams, po kurių nebegalimi jokie tolimesni komentarai dėl dokumento 
formuluočių ir kuriems turi pritarti visi konkurso dalyviai. 

! Pirkimų dokumentuose turėtų būti nurodyti privalomi (pašalinimo) reikalavimai, 
vertinimo kriterijai ir metodai (taškų skaičiavimas). 

! Pirkimų dokumentuose taip pat turėtų būti nurodyta sutarties forma. 

! Pirkimų dokumentuose ir sutartyje turėtų būti aiškios nuostatos dėl patikrinimų, 
išbandymų, nuobaudų, atlyginimo, laikantis konkurse pateiktais duomenimis įvairiais 
etapais (po priėmimo, pvz., 1 metams, pasibaigus garantiniam terminui, visam 
gyvavimo ciklui ir pan.). 
 

6.1.5. Rekomendacijos tam tikroms sutarties nuostatoms  

Sutartyse, kurios pateikiamos kartu su viešųjų pirkimų procedūros pradžia, turėtų būti 
numatytos sankcijos už tiekėjų įsipareigojimų nesilaikymą, progresyvioji nuolaidų sistema, 
atsižvelgiant į konkrečių kriterijų išpildymą per tam tikrą laiko tarpą, apibrėžtą sutartyje. 



D4_4.2 užduotis_v0.3 Inovatyviųjų viešųjų pirkimų gairės 
 

 

 

  

  52 / 61 

 

 

Naujosios ES ir nacionalinės nuostatos leidžia pakeisti kai kurias sutarčių nuostatas (derybų 
ir/arba sutarties galiojimo metu), laikantis reglamentuose numatytų apribojimų ir situacijų. 

 

6.2. Viešųjų paslaugų pirkimai 
Į paslaugų sutartis įtraukiami įsipareigojimai viešajam transportui, reklamos, turto valdymo, 
valymo, vadybos konsultacijų, mokymų, finansų ir IT paslaugos. 
Kelios savybės yra konkrečiai susijusios su viešųjų paslaugų pirkimais. 
Rezultatų apibrėžimas. Paslaugos sunkiau apčiuopiamos negu prekės, todėl jas sunkiau 
apibrėžti specifikacijoje. 
Dauguma paslaugų sutarčių sudaromos remiantis ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu ir 
taikant reikšmingus bei tinkamus vertinimo kriterijus. Paslaugų sutartyse svarbią dalį sudaro 
tiekėjo patikimumas ir personalo patirtis bei gebėjimai. 
Apskaičiuojant viešosios sutarties sumą, reikia atsižvelgti į perkančiosios organizacijos 
suteikiamų medžiagų ir įrangos, kuriomis atliekamos paslaugos, vertę. 
Kai sutartis yra viena iš daugelio panašių sutarčių, kiekvienos vertė turėtų būti įvertinama 
atskirai, kad būtų numatoma viso projekto vertė. Jeigu bendra paslaugų sutarčių vertė viršija 
nustatyta slenkstį, kiekviena sutartis turi būti paskelbiama Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje (ES OL), net jeigu atskirų sutarčių vertė nesiekia ES numatyto slenksčio. 
Perkančiosioms organizacijoms specifikacijoje svarbu nurodyti minimalius patirties ir 
kvalifikacijos reikalavimus personalui, nes paslaugų kokybė dažniausiai priklauso nuo 
darbuotojų įgūdžių ir patirties.  
Darbai apibrėžiami kaip kapitalo plėtros projektai, tokie kaip statybos ar inžinerijos sutartys. 
Susijusios paslaugos, pavyzdžiui, architektūros, gali būti perkamos pagal atskirą sutartį. Tokiu 
atveju ši sutartis neįskaičiuojama į bendrą viso projekto kainą. 
A.3 prieduose pristatomi atitinkami pavyzdžiai. 
 
6.2.1. Viešojo transporto paslaugos 
Konkurencija dėl miesto ir regionų viešojo transporto rinkų reguliuojama reglamentu (EB) Nr. 
1370/2007 ir reglamentu (EB) Nr. 2338/2016. 
Reglamentas (EB) Nr. 1370 yra privalomas nuo 2009 m. gruodžio 3 d.; visgi, iki 2019 m. 
gruodžio 3 d. duotas pereinamasis laikotarpis. 
Pagrindinės reglamento (EB) Nr. 1370 nuostatos nurodo: 

a)  Reguliuojamas konkursas dėl viešojo transporto paslaugų įsipareigojimų. 

Reglamentu siekiama užtikrinti viešojo keleivinio transporto saugumą, efektyvumą, 
aukštą kokybę ir veiklos rezultatus, atsižvelgiant į socialinį ir regioninį vystymąsi bei 
aplinkos veiksnius. 
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Tai pasiekiama viešajam keleiviniam transportui nustatant konkurencijos taisykles, 
susiejant jas su viešųjų pirkimų nuostatais dėl valstybės paramos įstatymų (kadangi 
viešojo transporto paslaugos negali išsilaikyti be finansinės paramos). 

b) Viešųjų sutarčių sudarymo procedūrų rūšys: 

! Tiesioginis sutarčių sudarymas; 

! Konkurencinis sutarčių sudarymas; 

! Viešųjų paslaugų sutartys, sudarytos pagal bendrąjį viešųjų pirkimų teisinį pagrindą. 

c) Reglamento (EB) Nr. 1370 su pakeitimais, padarytais reglamento (EB) Nr. 233853 
pranašumai, palyginus su senaisiais viešųjų pirkimų teisės aktais (EK direktyvos EB 
2004/1754, 2004/1855) ir teisinėmis viešųjų paslaugų įsipareigojimų sektoriaus nuostatomis 
(reglamentas(EEB) Nr. 1191/196956), yra tokie: 

! Konkurencinės konkursų procedūros, kuriose numatyti reikalavimai, padedantys 
nustatyti geriausią būdą įvykdyti konkrečius ar sudėtingus reikalavimus; 

! Kompetentinga institucija, kuri kreipiasi į trečiąją šalį (kitą nei vidaus operatorius) 
viešųjų paslaugų sutartis sudarys pagal konkurencingą sutarties sudarymo procedūrą 
(su direktyvose nurodytomis išimtimis);  

! Vietinės rinkos yra atviros europinei konkurencijai; 

! Tam tikromis aplinkybėmis yra galimybių sudaryti sutartis tiesiogiai, įskaitant ir sutartis 
su MVĮ.  

! Neatidėliotinos priemonės numatytos privalomose skaidriose Viešųjų paslaugų 
sutartyse. 

! Tam tikromis aplinkybėmis leidžiama subrangos veikla. 

! Reikalavimai kokybei ir socialiniams standartams: „Kompetentingos institucijos turėtų 
apibrėžti viešųjų paslaugų įsipareigojimų viešajame keleiviniame transporte 
specifikacijas. Jos turėtų atitikti politinius uždavinius, numatytus valstybių narių viešojo 
transporto politikos dokumentuose.57 

 

 
53 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R2338 
54 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32004L0017 
55 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32004L0018 
56 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31969R1191 
57 REGULATION (EU) 2016/2338 of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1370/2007 
concerning the opening of the market for domestic passenger transport services by rail; Available at:http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2338&from=EN 
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! Viešųjų paslaugų sutarčių trukmės reguliavimas. 

! Kokybės standartų pavyzdžiai. Jie nurodo į naujas transporto priemones ir jų 
eksploatavimo trukmę, eksploatavimo saugumą, sanitarines sąlygas ir priežiūrą, 
nuolatines profesinių ir žmogiškųjų išteklių plėtros mokymo programas, apsaugą nuo 
įsibrovimo ir vandalizmo, aiškų kompensacinių šalių apibrėžimą, transporto darbuotojų 
teisių apsaugą. 

Atsižvelgiant į įvairias tradicijas organizuojant viešojo transporto paslaugų rinką, Europos teisė 
šiame procese leidžia tiek privačiam, tiek viešajam kapitalui būti viešojo transporto valdyboje, 
tačiau prašoma, kad dalis kompetentingų institucijų sudarytų sutartis ne ilgesniam laikotarpiui 
nei 10 metų kelių paslaugų srityje, ir ne ilgiau kaip 15 metų geležinkelio paslaugoms, kad 
nebūtų apribojama rinka. Europos teisės tekstuose prašoma, kad sutarčių sudarymo metu tarp 
investuotojų būtų komercinė konkurencija, tačiau sutarčių sudarymo laikotarpiu leidžiamos ir 
monopolijos, todėl norint išvengti socialinės įtampos saugomos darbuotojų teisės. 

Reglamentas 1370 gali būti laikomas pirmuoju žingsniu, siekiant reguliuoti komerciniais 
pagrindais teikiamas miesto viešojo transporto paslaugas, valdomas valdžios institucijų ir 
viešojo transporto valdybų (VTV). Dokumente išsprendžiamos daugybė su sutartimis susijusių 
problemų ir nustatomos teisės bei įsipareigojimai abiems pusėms. 

Europos įstatymų leidėjai visų pirma nustato rinkoje esančius veikėjus ir naujas koncepcijas, 
o antra, paliečia tokias problemas kaip kokybės standartai, subrangos galimybės („subranga 
gali padaryti viešąjį keleivinį transportą efektyvesnį ir sudaryti galimybes dalyvauti įmonėms, o 
ne viešųjų paslaugų operatoriui, kuris turi viešųjų paslaugų sutartį”), sutarties apibrėžimas, 
sutarčių sudarymo procedūros ir teisinė apsauga.  

Kadangi kompetentingoms valdžios institucijoms leidžiama dirbti su vidaus VTV ir trečiosiom 
šalim, reglamentas 1370 nustato taisykles konkurso procedūroms (įskaitant po konkurso 
vykstančias derybų procedūras ar išimtis, susijusias su „nedidelėmis sumomis ir atstumais”), 
tiesioginiam sutarčių sudarymui (susijusiam su didesniu skaidrumu arba kritinėmis 
situacijomis) ir numato pereinamąjį laikotarpį. 

Šiose taisyklėse apibūdinamas ir sutarčių sudarymo proceso reklamavimas tam, „kad 
potencialūs viešųjų paslaugų operatoriai galėtų reaguoti”58. 

 

 
58 Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on public passenger transport 

services by rail and by road and repealing Council Regulations (EEC) Nos 1191/69 and 1107/70, Art. 1, Par. 2, Official Journal 
of the European Communities No. L 315, 3 December 2007; recital 29. 

   Available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0001:0013:EN:PDF 
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Be reguliuojamų geležinkelių keleivinio transporto atvirosios prieigos paslaugų, 2016 m. 
gruodžio mėn. priimtas ketvirtasis geležinkelių teisės aktų paketas pateikia paaiškinimus ir 
nurodo kryptis, kaip atverti viešųjų paslaugų rinką konkurencijai. 

Reglamentu 1370 per sutartis reguliuojama rinka bus vis labiau atveriama konkursinei 
konkurencijai. Tai bus daroma naujo reglamento (ES) 2016/2338 nuostatomis59. 

Laikydamiesi laisvos rinkos principų ir siekdami išvengti neaiškios verslo aplinkos, Europos 
teisės aktų leidėjai prašo kompetentingų valdžios institucijų nustatyti aiškius įsipareigojimus 
viešųjų paslaugų teikimui, kompensacinių išmokų skaičiavimo metodiką ir apibrėžti išskirtinių 
teisių pobūdį. Iš kitos pusės, įstatymų leidėjai numatė tam tikrų socialinių įsipareigojimų 
geležinkelių įmonių darbuotojų apsaugai, jeigu įvyksta rinkos pasikeitimas/perkėlimas. Tuo pat 
metu naujasis reglamentas suteikia kompetentingoms valdžios institucijoms teisę dirbti kartu 
su vidinėmis VTV per tiesiogiai sudarytas sutartis ir su trečiosiomis šalimis per sutartis 
konkurso pagrindu. Kompetentingos valdžios institucijos, eidamos bet kuriuo iš šių kelių, turi 
užtikrinti aukštesnį skaidrumo lygį kuriant sutartį ir ją pasirašant, kai kalbama apie tiesiogiai 
sudaromas sutartis ir komercinį konfidencialumą sudarant sutartis konkurso pagrindu. 

Konkursinės procedūros turėtų būti prieinamos visiems veiklos vykdytojams ir pakeičiamos į 
tiesiogines derybas, jeigu bent vienas vykdytojas išreiškia poreikį paslaugai.  

Norint apsaugoti mažų ir vidutinių įmonių interesus, kompetentingoms valdžios institucijoms 
leidžiama (nebent draudžia valstybiniai įstatymai) sudaryti viešųjų paslaugų sutartis tiesiogiai, 
kai vidutinė vertė yra mažesnė nei 7,5 mln. Eur arba nesiekia 500 000 km. 

Naujos reglamentu 2338 nustatytos procedūros skirtos kurti konkurencingą viešųjų paslaugų 
sutarčių rinką Europoje. Šiam tikslui pasiekti Europos įstatymų leidėjai prašo, kad šiame 
sektoriuje būtų sukurtos bendros taisyklės, apribotas su viena VTV sudaromų sutarčių skaičius 
ir nediskriminuojanti prieiga prie tinkamų riedmenų (pvz., geležinkelio). 

Kai kurios taisyklės nurodytos 1 str., 5 pastraipoje: „Kai kompetentinga valdžios institucija 
nutaria pasirašyti viešųjų paslaugų sutartį tiesiogiai, jos turi nustatyti pamatuojamus, skaidrius 
ir patikrinamus veikos reikalavimus. Jie turi būti įtraukti į sutartį. Reikalavimai turėtų apimti 
paslaugų punktualumą, veiklų dažnumą, riedmenų kokybę ir keleivių transportavimo 
pajėgumus. Sutartyje turi būti konkretūs veiklos rodikliai, leidžiantys kompetentingoms 
institucijoms atlikti vertinimus periodiškai. Taip pat sutartyje turi būti numatytos veiksmingos ir 
atgrasančios priemonės, panaudojamos, jeigu VTV nepasiekia veiklos reikalavimų“. 

 

 
59  Regulation (EU) 2016/2338 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 amending Regulation (EC) 

No 1370/2007 concerning the opening of the market for domestic passenger transport services by rail, Official Journal of the 
European Communities No. L 354, 23 December 2016. 

   Available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R2338 
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Pagrindinė Europos teisinė sistema yra atnaujinta reglamento 2338 nuostatomis, kad naujiems 
rinkoms dalyviams būtų lengviau patekti į viešųjų pirkimų konkursus, remiantis visoje Europoje 
vykdomomis viešųjų pirkimų procedūromis. Tuo pat metu išsaugomos kompetentingos 
institucijos teisės atlikti veiklą per savo VTV, jei tokia procedūra pagerina paslaugų kokybę ir 
sumažina viešųjų paslaugų sutarčių kainas. 

 
6.2.2. Sudėtingų darbų projektai 
Darbų sutartys paprastai yra sudėtingos ir pareikalauja ilgesnio vykdymo laikotarpio. Didelio 
masto statybų projektams, tokiems kaip naujos troleibuso ar tramvajaus linijos statyba, 
dirbtuvių ar depo zona ir pan. prireikia profesionalaus projektų valdymo ir kelių pagrindinių 
suinteresuotųjų šalių indėlio.  
Daugybėje sutarčių reikalaujama turėti viešuosiuose pirkimuose galinčią dirbti ekspertų 
komandą, turinčią plačias žinias ir konkrečią patirtį. Perkančioji organizacija gali turėti tokią 
komandą pati arba pasamdyti vieną ar daugiau išorinių patarėjų. 
Kai vykdomi didelio masto darbai, perkančiosioms organizacijoms patariama atkreipti dėmesį 
į tiekėjų garantijas bei įsipareigojimus, kadangi statybų metu įprastai atsiranda papildomų, iš 
anksto nesuplanuotų darbų ir komplikacijų. 
Kaip taisyklė, tradiciniuose statybų projektuose tam tikra dalis sutarties vertės (paprastai – 20 
proc.) atiduodama tiekėjui tik tada, kai jis praėjus kuriam laikui po statybų pabaigimo suteikia 
galutinę garantiją. Visgi pagal dizaino, statybų ir eksploatavimo sutartis apmokėjimas tiesiogiai 
susiejamas su veiklos rezultatais. 
Darbų sutartys tarp skirtingų tiekėjų dažniausiai itin skiriasi savo kokybe ir kaina. Perkančiųjų 
organizacijų vertinimo komitetai gali naudoti formalius susitikimus, skirtus išsiaiškinti 
pasiūlymų skirtumus ir taip lengviau tiesiogiai palyginti siūlomus variantus. Visos išaiškinimų 
kopijos turėtų būti pateiktos visiems konkurso dalyviams.  
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7. Vietos valdžios institucijų gebėjimų vystyti darnų judumą, 
vykdant viešųjų pirkimų reformą, stiprinimas 

Viešiesiems pirkimams reikia ekspertizės, ypač ieškant inovatyvių pirkimų sprendimų. Vis dėlto 
daug viešųjų pirkėjų dar neturi reikalingų verslo įgūdžių, techninių žinių ir procedūrų suvokimo. 
Tai gali reikšti taisyklių nesilaikymą ir turėti neigiamų padarinių tiek įmonėms, tiek mokesčių 
mokėtojams. Šiuos efektyvumo trūkumus būtina spręsti – būtų galima sutaupyti milijardus eurų 
kiekvienais metais.60 
Svarbus, bet nelengvai įvykdomas uždavinys – suteikti vietos valdžios institucijoms 
pakankamai žinių, kad jos galėtų naudoti viešuosius pirkimus kaip veiksmingą įrankį vystant 
darnų judumą mieste. 
Norint padidinti vietos valdžios institucijų gebėjimus, siekiant įvykdyti aukščiau minėtą 
„Uždavinį“, reikia išspręsti šiuos iššūkius: 

! Už viešuosius pirkimus atsakingą personalą privalu padaryti profesionalesnį: atrinkti, 
pasamdyti, apmokyti visą tarpdisciplininę ir vadybos komandą, dedančią savo indėlį šiam 
uždaviniui pasiekti. Reikia sukurti komandą, nurodyti jos atsakomybes ir bendradarbiavimo 
būdą; 

! Teisinė sistema: geros teisinės sistemos ir jos pokyčių žinios, konkrečių reguliavimų 
pasiūlymas įvairioms situacijoms ir procedūroms; 

! Suprasti ir stiprinti sąmoningumą dėl inovatyvių viešųjų pirkimų svarbos, paruošti jų 
paraiškas; 

! Finansavimas – padidinti ir optimizuoti turimus resursus, inovatyvias finansavimo 
procedūras, verslo modelius ir inovatyvias partnerystes; 

! Sukurti ilgalaikę viešųjų pirkimų strategiją; 

! Sukurti metinį ir daugiametį viešųjų pirkimų planą, skirtą darniam judumo vystymui; 

! Sukurti įvertinimo planą ir veiklos rodiklius; 

! Paskatinti valdžios institucijų profesionalų ir tiekėjų apsikeitimą žiniomis tarpusavyje; 

! Organizuoti centralizuotas viešųjų pirkimų procedūras tarp vietinės, regioninės, 
tarpvalstybinės valdžios institucijų, turinčių tokius pačius reikalavimus; 

! Skatinti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę ir bendradarbiavimą su pramone; 

 

 
60 European Commission, 3 October 2o17; Press Release ‘Efficient and professional public procurement‘ Available at: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3544_en.htm 
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! Moksliniams tyrimams ir inovacijoms strategiškai naudoti viešąjį finansavimą, siekiant 
sumažinti iššūkių įtaką viešiesiems pirkimams; 

! Naudoti naujas „Inovacijų veiksmų plano“ ir „Ikiprekybinių viešųjų pirkimų“ priemones, 
siekiant padrąsinti miestus ir inovacijų bendruomenę bendradarbiauti. 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017PC0653&qid=1522323217332 

- Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 
October 2007 on public passenger transport services by rail and by road and repealing 
Council Regulations (EEC) Nos 1191/69 and 1107/70, Art. 1, Par. 2, Official Journal of the 
European Communities No. L 315, 3 December 2007; Prieinama:  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0001:0013:EN:PDF 

- Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 
privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE  Prieinama:                                          
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/?uri=celex%3A32014L0024Directive 
2014/25/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on 
procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services 
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sectors and repealing Directive 2004/17/EC Prieinama:                                         http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0025 

- Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 
on the award of concession contracts  Prieinama:                                         http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0023 

- CIVITAS: Cleaner and better transport in cities : www.civitas.euHome The urban mobility 
observatory: http://www.eltis.org 

- New EU public procurement rules applicable from today Published on: 18/04/2016. 
Prieinama: http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8776&lang=en 

- Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European economic and social Committee and the Committee of the regions – Pre-
commercial Procurement: Driving innovation to ensure sustainable high quality public 
services in Europe Prieinama:  

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0799:FIN:EN:PDF 
- EC, Single Market Scoreboard. Performance per Policy Area. Public Procurement. 

(Reporting period: 01/2016 - 12/2016), Prieinama: 
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/_docs/2017/public-procurement/2017-
scoreboard-public-procurement_en.pdf) 

- GREGREEN PAPER - Towards a new culture for urban mobility COM(2007) 551 final 
Prieinama:   http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0551&from=EN 

- SWD(2016)226 final, The implementation of the 2011 White Paper on Transport ’Roadmap 
to a Single European Transport Area – towards a competitive and resource-efficient 
transport system’, p 32; Prieinama:   
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/doc/2011_white_paper/
swd%282016%29226.pdf 

- EEA Report/No 28/2016, Air quality in Europe — 2016 report, ; Prieinama: 
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016 

- European Commission, Reducing emission from Transport; Prieinama: 
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport 

- Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on 
ambient air quality and cleaner air for Europe Prieinama:          

- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008L0050 
- Directive 2004/ 26/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 

amending Directive 97/68/EC on the approximation of the laws of the Member States 
relating to measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from 
internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery Prieinama: 

- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32004L0026 
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- Directive 2009/33/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on 
the promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles Prieinama:   http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009L0033 

- Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on 
the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and 
subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC Prieinama:  

-  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0028 

- Official Journal of the European Communities - DIRECTIVE 2002/49/EC OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 June 2002 relating to the assessment and 
management of environmental noise 

- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32002L0049 

- 2011/229/EU: Commission Decision of 4 April 2011 concerning the technical specifications 
of interoperability relating to the subsystem ‘rolling stock – noise’ of the trans-European 
conventional rail system (notified under document C(2011) 658) 

- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011D0229 

- Delft Report, November 2011; ‘External Costs of Transporting Europe’; Prieinama: 
http://www.cedelft.eu/publicatie/external_costs_of_transport_in_europe/1258 

- LCC-driven procurement Prieinama:  
- http://www.railway-energy.org/static/LCC_driven_procurement_87.php 

- Government of Cyprus, PUBLIC PROCUREMENT BEST PRACTICE GUIDE, cap. 2.9.1 
What are the specific features of the procurement of supplies?, Last updated: 04/07/2013;  
http://www.publicprocurementguides.treasury.gov.cy/OHS-
EN/HTML/index.html?2_7_6_what_criteria_should_i_use_to_award_.htm 

- European Commission, 3 October 2o17; Press Release ‘Efficient and professional public 
procurement‘ Prieinama: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3544_en.htm 
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A1.1 priedas – Teisinis pagrindas ES viešųjų pirkimų srityje 
 
Dokumento istorija 

Data Asmuo Veiksmas Statusas 
Viešinimo 
lygmuo 

2017 – 
07 – 11  

INTECO -Dan 
Caraman 
Isolda Constantin,  
Stefan Roseanu  

 Priedo parengimas V0.1 - 
Juodraštis 

RE 

30.03.18 INTECO -Dan 
Caraman 
Cristiana Damboianu 

Priedo turinio ir formos pakeitimai ir atnaujinimai V0.2 
Juodraštis 

RE 

 

Atitinkami teisės aktų šaltinių principai yra įtvirtinti Romos sutartyje ir direktyvose, 
įgyvendinančiose tuos principus. 

 

1. Romos sutartis 
Europos Sąjunga remiasi teisine valstybe. Tai reiškia, kad kiekvienas ES veiksmas 
grindžiamas sutartimis, kurias savanoriškai ir demokratiškai patvirtino visos Europos 
Sąjungos valstybės narės. 
1.1 Įsipareigojimai pagal Romos sutartį 
Kelios Sutarties nuostatos susijusios su viešaisiais pirkimais: 

a) draudimas diskriminuoti dėl pilietybės (7 straipsnio pirmoji pastraipa); 
b) produktų pardavimo apribojimų draudimas (30 straipsnis), kuris taip pat taikomas 

visoms lygiaverčio poveikio priemonėms, sąvoka išaiškinta Teisingumo Teismo ir 
taikoma visoms priemonėms, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai, faktiškai ar potencialiai, 
prekiauja Bendrijos viduje (Dundalk and Du Pont de Nemours); 

c) valstybės piliečių laisvės kūrimas kitose valstybėse (52 ir kiti po to einantys 
straipsniai) 

d) valstybės piliečių laisvė teikti paslaugas kitoje valstybėje (59 ir kiti po to einantys 
straipsniai), kaip parodė Teisingumo Teismas „Re Data Processing“. 

 

2. Viešųjų pirkimų direktyvos 
Siekdama papildyti Sutartyje numatytus bendruosius įsipareigojimus, Bendrija įvedė išsamią 
direktyvų sistemą, skirtą užtikrinti konkurencinį skaidrumą visoje viešųjų pirkimų srityje. 
Iki 2016 m. Balandžio 18 d. ES šalys turėjo į nacionalinę teisę perkelti šias tris direktyvas: 

• Direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų: 

• Direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių pirkimus vandens, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose 

• Direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių sudarymo 
Kiti svarbūs Europos Komisijos dokumentai viešųjų pirkimų srityje: 
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• 2016 m. Sausio 5 d. Reglamentas (ES) Nr. 2016/7, kuriuo nustatoma Europos 
bendrosios viešųjų pirkimų dokumento (ESPD) standartinė forma 

ESPD yra savarankiškai pildoma deklaracija apie įmonės finansinę būklę, gebėjimus ir 
tinkamumą viešųjų pirkimų procedūrai. ESPD pateikiama visomis ES kalbomis ir naudojamas 
kaip išankstinis įrodymas, kad įvykdytos sąlygos, kurių reikalaujama viešųjų pirkimų 
procedūrose visoje ES. Nuo 2018 m. spalio ESPD bus teikiama tik elektronine forma. 

• 2014 m. Balandžio 16 d. Direktyva 2014/55/ES dėl elektroninių sąskaitų faktūrų 
išrašymo viešuosiuose pirkimuose. 
Paskutinis direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę terminas – 2018 m. Lapkričio 27 
d.  
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A1.2 priedas – Rumunijos viešųjų pirkimų institucinė ir 
teisinė sistema 

 
 
Dokumento istorija 

Data Asmuo Veiksmas Statusas 
Viešinimo 
lygmuo 

07.07.17 INTECO -Dan 
Caraman 
Isolda Constantin,  
Stefan Roseanu  

 Priedo parengimas V0.1 
Juodraštis 

RE 

30.03.18 INTECO -Dan 
Caraman 
Cristiana Damboianu  
 

Priedo turinio ir formos pakeitimai ir atnaujinimai V02 
Juodraštis 

RE 

 
 
1. Institucinė sistema viešųjų pirkimų srityje 
1.1 Nacionalinė viešųjų pirkimų agentūra (ANAP); www.anap.gov.ro 

ANAP vaidmuo yra konceptualiai formuoti, skatinti ir įgyvendinti viešųjų pirkimų politiką, nustatyti 
ir įgyvendinti vieningą teisinių ir procedūrinių taisyklių tikrinimo ir kontrolės sistemą viešųjų 
pirkimų srityje. Taip pat, kontroliuoti veiksmingą viešųjų pirkimų sistemą. 

1.2 Rumunijos skaitmeninės darbotvarkės agentūra (AADR); www.aadr.ro – valdo ir 
eksplotuoja viešųjų pirkimų elektroninę sistemą (SEAP); http://www.e-licitatie.ro. 
1.3 Nacionalinė skundų nagrinėjimo taryba (CNSC); www.cnsc.ro 
- Administracinė – teisinė veikla, susijusi su korekcine sistema. 
 
2. Strateginiai dokumentai 
Nacionalinė viešųjų pirkimų strategija;http://anap.gov.ro/web/wp-
content/uploads/2015/12/Strategia-Nationala-Achizitii-Publice-final.pdf 
 Patvirtinta per Rumunijos Vyriausybės sprendimą Nr. 901/2015, paskelbtą Oficialiajame 
leidinyje Nr. 881, 2015 m. Lapkričio 25 d. 

 

3. Pirminiai teisės aktai viešųjų pirkimų srityje 
- Įstatymas Nr. 98/2016 dėl viešųjų pirkimų – paskelbta 2016 m. Gegužės 23 d. 

Oficialiajame leidinyje Nr. 390 
- Įstatymas Nr. 99/2016 dėl viešųjų pirkimų sektorių – paskelbta 2016 m. Gegužės 23 d. 

Oficialiajame leidinyje Nr. 391 
- Įstatymas Nr. 100/2016 dėl darbų koncesijų – paskelbta 2016 m. Gegužės 23 d. 

Oficialiajame leidinyje Nr. 392 
- Įstatymas Nr. 101/2016 dėl teisių gynimo būdų ir apeliacinių skundų viešųjų pirkimų, 

komunalinių paslaugų ir koncesijos sutarčių sudarymo bei nacionalinės skundų 
nagrinėjimo tarybos organizavimo ir veikimo srityje – paskelbta 2016 m. Gegužės 23 d. 
Oficialiajame leidinyje Nr. 393 
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Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. 98/2016 dėl viešųjų pirkimų sutarties/bendrųjų suitarimų 
metodikos sudarymo ir taikymo – Vyriausybės nutarimas Nr. 395/2016, paskelbta 2016 m. 
Birželio 6 d. Oficialiajame leidinyje Nr. 423. 
 

4. Paramos priemonės 
Internetinių gairių kūrimas ir įgyvendinimas 
Viešųjų pirkimų gairės;https://achizitiipublice.gov.ro -  internetinė programa, kurią tvarko 
ANAP, pagal kurią, atsižvelgiant į teisinius pakeitimus, suteikiama prieiga prie atnaujintos 
informacijos visiems, kurie yra susiję su viešaisiais pirkimais Rumunijoje. 
Gairėse yra interaktyvių elementų su nuorodomis į atitinkamus teisinius tekstus ir iš anksto 
nustatytas formas, kurių minimalus turinys laikomas būtinu viešųjų pirkimų veiklai vykdyti. 
 

Šaltiniai 
Agentia Nationala pentru Achizitii Publice  / National Agency for Public Procurement      
www.anap.gov.ro 

Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei (A.A.D.R.)  / Romanian National Agency for Digital 
Agneda  www.aadr.ro  

Sistem electronic de achizitii publice / Electronic system of public procurement  http://www.e-
licitatie.ro 

STRATEGIA NAȚIONALA IN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE /  NATIONAL 
STRATEGY IN THE FIELD OF PUBLIC PROCUREMENT     http://anap.gov.ro/web/wp-
content/uploads/2015/12/Strategia-Nationala-Achizitii-Publice-final.pdf 

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.)  / National Council for 
Complaint Settling   www.cnsc.ro 

- Ghid de Achiziții Publice administrat de ANAP   / ANAP managed Public Procurement 
Guidelines  https://achizitiipublice.gov.ro 
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A1.3 priedas – Jungtinės Karalystės viešųjų pirkimų 
institucinė ir teisinė sistema 

 
Document History 

Data Asmuo Veiksmas Statusas 
Viešinimo 
lygmuo 

11.01.18 Coventry - Sana Iqbal   A1.3 priedo parengimas V0.0 - 
Draft 

RE 

 
 

1. Institucinė sistema viešųjų pirkimų srityje 
Įsigaliojus 2014 m. ES viešųjų pirkimų direktyvoms, vyriausybė nustatė viešųjų pirkimų 
direktyvos prioritetą ankstyvajam įgyvendinimui, nes direktyva sumažintų ir supaprastintų 
taisykles, pagal kurias vykdoma daugiausia viešųjų pirkimų ir veiklų. Šie pakeitimai leidžia 
pirkėjams greičiau vykdyti viešiuosius pirkimus, mažiau biurokratijos, daugiau dėmesio 
skiriama tinkamam tiekėjui ir geriausiems pasiūlymams pagal gerą komercinę praktika. 
 
2015 m. Vasario 26 d. Įsigaliojo „Viešųjų sutarčių reglamentai 2015“ šiuos reglamentus galima 
rasti čia:  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/560262/Guidanc
e_on_Amendments_to_Contracts_-_Oct_16.pdf  
“Crown Commercial Service” (CCS) yra atsakinga už viešojo sektoriaus viešųjų pirkimų teisinę 
bazę ir vadovauja vyriausybės viešųjų pirkimų politikos formavimui ir įgyvendinimui. CCS 
publikavo vadovėlį ir paskelbė konkrečias politikos kryptis, kurios padės viešojo sektoriaus 
pirkėjams suprasti naujas viešųjų pirkimų taisykles. 
2014 m. Liepos mėn. Vietos savivaldos asociacija pasikonsultavusi su viešųjų pirkimų 
aukščiausiais vadovais ir centrine valdžia paskelbė nacionalinę viešųjų pirkimų strategiją 
(NPS). Strategijoje apibūdinamos 2014 m. viešųjų pirkimų politikos kryptys, kurios yra svarbios 
su politika susijusiems pokyčiams, kurie sudaro nacionalinės viešųjų pirkimų strategijos ir  
subregioninės pirkimų strategijos kontekstą. Išsami informacija pateikiama šiuo adresu: 
Nacionalinė Jungtinės Karalystės strategija yra prieinama: https://local.gov.uk/national-
procurement-strategy 
 
Siekiant palengvinti veiksmingą viešųjų pirkimų vykdymą ankščiau minėtame politikos 
kontekte, NPS 2014 buvo suskirstyta į 4 pagrindines temas. Tai apima: 

• Taupymas 
• Parama vietos ekonomikai 
• Lyderystės demonstravimas 
• Modernizavimas 

 
2. Pirminiai teisės aktai viešųjų pirkimų srityje 
 
Viešųjų sutarčių reglamentas 2015 m. (PGR) priimtas 2014 m. ES direktyva (2014/24/ES) ir 
išsamiai išdėstoma, kaip viešieji pirkimai turi būti vykdomi visose Europos Sąjungos 
valstybėse. Kiti teisės aktai, turintys įtakos viešiesiems pirkimams, yra šie:  Viešosios 
paslaugos (socialinė vertė)  2012 m. įstatymas,  1998 m. Konkurencijos įstatymas, 2011 m. 
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Vietinių interesų įstatymas,  2000 m. Informacinės laisvės įstatymas ir 2010 m. Lygybės 
įstatymas. (Šaltinis: Subregioninė pirkimų strategija 2015 – 2020 m.) 
 

Viešųjų pirkimų politikos sistema 
Vertė už pinigus; kaip viešojo sektoriaus pirkėjams, vertė už pinigus yra esmė jūsų vykdomai 
pirkimų veiklai 
Centralizuoti pirkimai; 2010 m. centrinė vyriausybė persikėlė į sistemą, kuri perka bendrus 
produktus ir paslaugas vieną kartą visos vyriausybės vardu, o ne atskiruose skyriuose. 
Išlaidų kontrolė; privaloma laikytis centrinės valdžios išlaidų kontrolės, atsižvelgiant į: 

• Reklama, rinkodara ir komunikacija 
• Komercija (strateginis tiekėjų valdymas, ginčai ir komerciniai modeliai) 
• Technologija 
• Skaitmeninis paslaugų teikimas 
• Konsultavimas 
• Civilinės tarnybos mokymasis 
• Turto (objektų valdymas) 

Daugiau informacijos galite rasti: https://www.gov.uk/guidance/public-sector-procurement-
policy 
 

Inovacinė praktika: PGR priemonių rinkinys 2015 m. 
Priemonių rinkinys buvo sukurtas siekiant paremti vietos valdžios institucijų nacionalinės 
viešųjų pirkimų strategijos (NPS) įgyvendinimą. Šis priemonių rinkinys yra ištekliai, skirti 
viešųjų pirkimų ir užsakymų specialistams ir kitoms paslaugų tiekimo, programų ir projektų 
valdymo funkcijoms. Priemonių rinkinys teikia praktinę informaciją apie tai, kaip naudoti naujas 
ES taisykles siekiant Tarybos tikslų be legalizavimo. 2015 m. PGR buvo įvestas po 2014 m. 
ES taisyklių reformos. Reforma buvo įgyvendinta atsižvelgiant į daugelį tikslų: 

• Supaprastinti konkurso dalyvių ir perkančiųjų organizacijų taisykles bei padaryti jas 
lankstenes 

• Įgyvendinti „strateginį“ viešųjų pirkimų naudojimą (įgyvendinant socialinius ir 
aplinkosaugos tikslus, remiant MVĮ, skatinant naujoves) 

•  Įtraukti Europos teismų praktiką (viešųjų įstaigų sutarčių „viešojo pirkimo“ atmetimas, 
sutarčių pakeitimų apribojimai) 

• Įtraukti griežtesnes interesų konfliktų, pirkimų sukčiavimo ir korupcijos priemones. 
 

3. Viešųjų pirkimų procedūros miestų taryboms 
 

1972 m. Vietos savivaldos įstatymas reikalauja, kad Tarybos turėtų nuolatinius nurodymus dėl 
sutarčių sudarymo. Šios Sutarties taisyklės yra nuolatiniai nurodymai, kurių reikalauja 1972 m. 
Aktas. Jie yra Tarybos Konstitucijos dalis ir iš esmės yra Tarybos nurodymai pareigūnams ir 
tarybos nariams sudarant sutartis Tarybos vardu. Šių Sutarčių taisyklių tikslas – nustatyti aiškias 
Taryboje numatytų darbų, prekių ir paslaugų pirkimo taisykles ir užtikrinti atvirumo, vientisumo ir 
atskaitomybės sistemą, kurioje Tarybos viešųjų pirkimų proceso teisingumas ir skaidrus bus 
didesnis. Todėl šios Sutarčių taisyklės turi būti taikomos visoms sutartims (išskyrus 7.2 taisyklėje 
išvardytas kategorijas, dotacijos ir žemės sutartys, kurioms taikomos skirtingos taisyklės): 

• Prekių tiekimas Tarybai; 
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• Paslaugų tiekimas Tarybai; 
• Darbų vykdymasTarybai. 

 
„The Coventry City Council” turi savo pirkimų strategiją, kurioje nurodoma, kaip Taryba 
ketina imtis darbų, prekių ir paslaugų pirkimo. Atitikimas šioms sutarčių taisyklėms ir Tarybos 
darbuotojų elgesio kodeksui užtikrins, kad sutartys būtų priimamos pagal viešųjų pirkimų 
strategiją, suderintą viešųjų pirkimų procesą ir susijusias naudotojo vadovus bei procedūras 
(2014 m. Sutarčių taisyklės). 
Tarybai taip pat taikomos 2006 m. Jungtinės Karalystės viešųjų pirkimų taisyklės, teisės aktai, 
kurie atspindi ES viešųjų pirkimų direktyvas. Šie teisės aktai reikalauja, kad sutarčių sudarymo 
procedūros būtų atviros, sąžiningos ir skaidrios. Šios Sutarčių taisyklės yra pagrindas 
sąžiningai ir teisingai konkurencijai, pateikiant aiškias ir audituojamas procedūras ir jeigu bus  
laikomasi šių taisyklių, Taryba turės visiškai atskaitingą viešųjų pirkimų tvarką, kuri atitiks 
teisės aktus. 
 
4. Sutarčių taisyklių santrauka – greitas informacinis vadovas, 

įskaitant patvirtinimo lygius 

Pirkimo 
procesas Virš 1 mln. Svarų vertės 

Daugiau kaip 
50000 svarų – 
ir mažiau kaip 
1 mln. Svarų 

10000 
svarų ir 
mažiau 

kaip 50000 
svarų 

Mažiau 
nei 10000 

svarų 

Reikalavimas, į 
kurį reikaia 

atreipti dėmesį 
Pirkimo taryba Specialistų grupė Pirkimų 

paslauga N/A 

Patvirtinimas 
 

Pasitelkdama biudžetą ir 
laikydamasi sutarčių 

taisyklių, pirkimų taryba 
tvirtina konsultuodamasi su 
kabineto nariu ir audito ir 

pirkimų komiteto pirmininku. 

Specialistų 
grupė. 

Konsultuojasi su 
kabineto nariu ir 
audito ir pirkimų 

komiteto 
primininku. 

Direktoriaus 
patvirtinimas 
arba biudžeto 

savininkų 
patvirtinimas 

Biudžeto 
savininkų 

patvirtinima
s 

Kvietimas 
dalyvauti 
konkurse 

Prekės ir paslaugos – 2006 
m.  viešųjų pirkimų taisyklės 

Darbai > 3.9 mln. svarų, 
2006 m. viešųjų sutarčių 

nuostatai 

Konkursai. 
Minimaliai 3, kurie 

turi būti 
reklamuojami. 

Ne mažiau 
kaip 3 

rašytinės 
konkurencinė
s citatos, jei 

reikia, 
mažiausiai 2 
turėtų būti 
vietiniai. 

Firmos 
sutarties 

naudojimas 
arba pinigų 

vertės 
įrodymas 

Pirminės 
paraiškos 

Elektroninės ir teisinės 
paslaugos, dalyvaujant 

pirkimų tarybai. 

Elektroninės ir 
teisinės 

paslaugos, 
dalyvaujant 

pirkimų tarybai. 

N/A 
 

 
N/A 
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Pirkimo 
procesas Virš 1 mln. Svarų vertės 

Daugiau kaip 
50000 svarų – 
ir mažiau kaip 
1 mln. Svarų 

10000 
svarų ir 
mažiau 

kaip 50000 
svarų 

Mažiau 
nei 10000 

svarų 

Sutarčių 
formos 

Standartinės sutarties 
forma. Draudimo sutartys 

turi būti parengtos ir 
užanspauduotos teisės 

tarybų. 

Standartinė ar 
užsakyta sutarties 

forma, 
rekomenduota 
teisės tarybų/ 

prikimų tarybų. 

Oficialus 
užsakymo 

blankas arba 
standartinė 

sutarties 
forma. 

Oficialus 
blankas 

arba 
Tarybos 
pirkimo 
kortelė. 

Sutartis turi 
būti 

patvirtinti/pasir
ašyta 

Pagal Tarybos sudarytą 
anspaudą, dalyvaujant 

įgaliotam lešų direktorato 
pasirašytojui. 

Pagal Tarybos 
sudarytą 

anspaudą, 
dalyvaujant 

įgaliotam Šalių 
derektorato 

pasirašytojui. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

pirkimams 

Biudžeto 
savininkas 

N.B. Sutartys turi būti pasirašytos prieš išlaidų pavirtinimą. 
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A.1.4 – Graikijos viešųjų pirkimų institucinė ir teisinė 
sistema 

 
 
Dokumento istorija 

Data Asmuo Veiksmas Statusas 
Viešinimo 
lygmuo 

2018 – 
01 – 30  

KALAMARIA - Ioannis 
Krinos  

 A.1.4 priedo parengimas V0.0 – 
Juodrašti

s 

RE 

 
 
1. Institucinė sistema viešųjų pirkimų srityje 
  

Plėtros ministerija ir Generalinio sekretoriato viešieji pirkimai (gge.gov.gr). Tai atsakinga 
viešųjų pirkimų institucija 

Graikijos vienintelė viešųjų pirkimų institucija (EAADISI), Skirta   plėtoti ir skatinti nacionalinę 
strategiją, politiką ir veiksmus viešųjų pirkimų srityje, užtikrinant viešųjų pirkimų procedūrų 
skaidrumą, veiksmingumą ir suderinamumą su nacionaline ir Europos teise, nuolatinį viešųjų 
pirkimų sistemos tobulinimą. Taip pat, kontroliuoti, kaip valstybinės institucijos jas vykdo. 
(www.eaadhsy.gr/) 

 
2. Strateginiai dokumentai 
Nacionalinė viešųjų pirkimų strategija: patvirtinta per Graikijos ekonominės politikos tarybą 
Nr. 50A/20 – 1 – 2017(http://www.opengov.gr/aads/?p=5405)  
 

3. Pirminiai teisės aktai viešųjų pirkimų srityje 
- Prezidento dekretas Nr. 60/2007, kuriame į nacionalinius teisės aktus įtraukta 

Bendrijos direktyva 18/2004 (viešųjų darbų, darbų ir paslaugų pirkimas) 
- Įstatymas Nr. 4013/2011 „Vienos nepriklausomos viešųjų pirkimų institucijos ir 

Centrinės elektroninių viešųjų sutarčių registro įsteigimas“ (Oficialusis Vyriausybės 
žinynas 204/A/15 – 9 – 2011) 

- Įstatymas Nr. 4155 / 2013 „Nacionalinė elektroninių viešųjų pirkimų sistema ir kitos 
nuostatos” (Oficialusis Vyriausybės žinynas 120/A) 

- Ministrų sprendimas Π1 / 2390 „Nacionalinės elektroninės viešųjų pirkimų sistemos 
(EISDIS) techninės datalės ir procedūros (Oficialusis Vyriausybės žinynas 2677 / B / 
21 – 10 – 2013) 

- Bendras ministrų sprendimas P1 / 2380 „Centralizuoto elektroninio viešųjų pirkimų 
registro specifinių veiklos klausimų reguliavimas” (Oficialusis Vyriausybės žinynas 
3400 / Β / 20 – 12 – 2012) 

- Įstatymas 4412/2016 „Viešieji darbai, viešieji pirkimai ir paslaugos” (pritaikytas prie 
2014/24 / ES ir 2014/25 /ES direktyvų) – Oficialusis Vyriausybės žinynas A147 / 8 – 8 – 
2016)      
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4. Paramos priemonės 

4.1 Internetinių gairių kūrimas ir įgyvendinimas 
- Viešųjų pirkimų portalas:  http://www.promitheus.gov.gr/ 
- Elektroninis viešųjų pirkimų registras (KIMDIS). Tai apima visus viešuosius 

pirkimus, kurių vertė viršija 1000 eurų prekėms, paslaugoms ir viešiesiems darbams. 
Be to, tai yra oficiali nacionalinė informacinė sistema, skirta tiesioginiam elektroninių 
pranešimų apie viešuosius pirkimus pateikimui „Tenders Electronic Daily“ (T.E.D.D). 

- Nacionalinė viešųjų pirkimų sistema (EISDIS). Tai yra centrinis elektroninis taškas, 
kuris yra viešųjų pirkimų Graikijoje atskaitos taškas. Jo tikslas – modernizuoti ir 
supaprastinti viešųjų pirkimų procedūras bei suinteresuotų šalių paramą. 

- e-CERTIS (http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do).  Tai yra nemokama 
informacijos priemonė, kuri buvo išleista 2010 m. pabaigoje, siekiant pateikti išsamią 
informaciją apie skirtingų tipų pažymėjimus ir liudijimus.
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A 1.5 – Viešieji pirkimai – administracinių gebėjimų tyrimas ES 
narės Ispanijos profilis 

 
Dokumento istorija 

Data Asmuo Veiksmas Statusas 
Viešinimo 
lygmuo 

2018 – 01 
– 31   

INNDEA - Angel 
Navarro   

 A1.5 priedo parengimas V0.0 – 
Juodraštis 

RE 

 
 

1. PAGRINDINIAI FAKTAI IR ATVEJAI 
Pgrindiniai faktai ir atvejai 

Apžvalga 
Iš viso pirkimų 

99,600,000,000 
eurų 

Pirkimų proc. BVP 

10 proc. 

2013 BVP 

1,049,181,000,000 
eurų 

Susisiekimai su 
valdžios 

institucijomis 

Procedūrų 
taikymas 

Atviros 
82 proc. 

Ribotos 
2 proc. 

Derybų procedūros 
Derybų 

procedūros 

0 proc. 

Tiesoginiai 
sprendima

i 

2 proc. 

Kita 

0 proc. 
Su 

kvietimu 

4 proc. 

Be 
kvietimo 

10 proc. 

Pirkėjų 
pranešimai 

apie pirkimus 

Nacionalinis 

15 proc. 

Regioninis/vietos 

40 proc. 

Viešosios teisės 
reglamentuojamų 

įstaigų 

6 proc. 

Kita 

29 proc. 

Sutarties tipas 
Paslaugos 

55 porc. 

Darbai 

4 proc. 

Sąnaudos 

41 proc. 

Pagrindiniai 
susitarimai 

8 proc. 

Ex ante 
sąlygiškumo 
kriterijai nuo 

2014 m. 

ES taisyklės 

Pilnai atitinka 

Skaidrumas 

Pilnai atitinka 

Mokymai 

Pilnai atitinka 

Administruojamas 
kapitalas 

Pilnai atitinka 

Elekroninių 
pirkimų 

priėmimas 

Elektroniniai 
pirkimai 

privalomi 

Elektroninė prieiga 

Savarankiška 

Elektroninis 
pateikimas 

privalomas 

Įsisavinimo lygis 

N/A 
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Korupcijos 
suvokimas 

Korupcijos paplitimas visuomenėje Korupcijos paplitimas prikimuose 

Verslas 

97 proc. 

Individualus 

63 proc. 

Nacionaliu 
lygmeniu 

83 proc. 

Vietos/regioniniu 
lygmeniu 

90 proc. 

TED rodikliai 
Paraiškų vertė 
13,350,010,157 

eurų 

Iš viso pirkimų  

13 proc. 

Skelbimai apie 
sutartis 

8, 706 

Sutarties sudarymas 

9,088 

Kiti rodikliai 

Gavo vieną 
šaukimą 

19 proc. 

Sprendimo dienos 

106.8 

Kainos kriterijus 

24 proc. 

MEAT kriterijus 

76 proc. 

Laimėjusių 
užsienio firmų 

1 proc. 

 

 

Susiję su ES 
fondais 

12 proc. 

Bendras pirkimas 

2 proc. 

Centriniai pirkimai 

Taip, DGRCP 

 
Viešųjų pirkimų sistemos santrauka 

Ispanijos viešųjų pirkimų sistemą sudaro viena bendra teisinė sistema ir daugybė sutarčių 
sudarymo, valdymo ir priežūros institucijų, daugiausia dėl šalies decentralizuotos politinės 
sistemos. Institucijų paplitimas sukuria eksperimentavimo galimybę, kaip ir pastaraisiais 
metais sukurtų elektroninių viešųjų pirkimų platformų ir perkančiųjų organizacijų skaičius 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, tačiau dėl to gali būti atleisti darbuotojai. 
Vyriausybės aiškumo ir skaidrumo stoka yra dar viena veiksmingumo kliūtis. 

Praėjus keleriems metams, Ispanija vykdo svarbią sutarčių sistemos reformą, siekdama 
išspręsti iškilusias problemas, taip pat perkelti 2014 m. direktyvas. Didelis dėmesys 
skiriamas centralizavimo gerinimui ir sistemos suderinimui, taip norima sumažinti išlaidas, 
susijusias su dabartiniu institucijų susiskirstymu. Taip pat, buvo įgyvendintos reformos 
siekiant sustiprinti viešųjų sutarčių stebėseną ir kontrolę, kad padidintų skaidrą ir sumažintų 
pažeidimų skaičių, sukčiavimą ir korupciją. 

 

2. FUNKCIJŲ APRAŠYMAS 
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Teisiniai viešųjų pirkimų sistemos ypatumai 

Ispanijos viešųjų pirkimų teisinė sistema susideda iš trijų pagrindinių įstatymų: 
Viešojo sektoriaus sutarčių įstatymo pataisytas tekstas, patvirtintas Karaliaus dekretu Nr. 
3/2011 lapkričio 14 d. ir spalio 30 d. priimtas įstatymas 31/2007 dėl viešųjų pirkimų vandens, 
energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose bei rugsėjo 1 d. priimtas įstatymas Nr. 
24/2011 dėl viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo sektoriuose. Šiuose trijuose įstatymuose 
perkeltos Viešojo sektoriaus 2004/18/EB, Komunalinių paslaugų 2004/17/EB ir Gynybos 
2009/81/EB direktyvos. Šie nacionaliniai teisės aktai toliau plėtojami regioniniu lygmeniu per 
regioninius įstatymus arba įgyvendinimo gaires. Išimtinis atvejis yra Navaros bendruomenė, 
kuri turi savo regioninį viešųjų pirkimų įstatymą („Foral Law“ 6/2006) 
 
Nėra skirtumo tarp atrankos ir skyrimo procedūrų, taikomų pasiūlymams, kurie viršija ir yra 
žemiau ES ribos. Tačiau nacionalinės teisės aktuose nustatyti terminai yra siauresni, kai 
sutartis patenka žemiau ES ribos. 
 
Supaprastintos procedūros galioja dviejų tipų sutartims. Pirma, derybų procedūros gali būti 
taikomos sudarant sutartis tarp paslaugų ir prekių tiekimo tarp 18 000 ir 60 000 eurų ir 
viešųjų darbų nuo 50 000 iki 200 000 eurų, jei apie pasiūlymų pateikimą pranešama trims 
dalyviams. Antra, vadinamos „nedidelės sutartys“, kurių trukmė yra mažesnė nei vieneri 
metai, o paslaugų ir prekių vertė yra mažesnė nei 18 000 eurų, o viešiesiems darbams 
50 000 eurų. Šios sutartys gali būti tiesiogiai pateikiamos bet kuriam teikėjui be paskelbimo. 
Kai kurios regioninės ir vietos valdžios institucijos šias supaprastintas procedūras dažnai 
naudoja, pavyzdžiui, 2011 m. Andalūzijoje 86 proc. Viešųjų pirkimų sudarė nedidelės 
sutartys. 
 
Siekdama standartizuoti techninius ir ekonominius viešųjų pirkimų procedūrų reikalavimus, 
Ispanija taip pat naudoja įmonių klasifikavimo sistemą, pagal kurią įmonės gali prašyti 
sertifikavimo veikti pagal vieną ar daugiau iš 22 verslo kategorijų pagal savo veiklos sritį. 
Didesnės vertės sutarčių atveju (daugiau nei  200 000 eurų paslaugoms ir 500 000 eurų 
viešiesiams darbams), perkančios organizacijos gali apriboti teisę gauti finansavimą 
atitinkamoms įmonėms net pagal atviras procedūras. 
 
Finansų ir viešojo administravimo ministerija per Valstybinę administracinių viešųjų pirkimų 
konsultacinę valdybą skelbia reguliariai atnaujinamą įmonių, turinčių formalių draudimo 
užmegztus ryšius su viešojo administravimo įstaigomis dėl kokybės trūkumų ar paslaugų 
teikimo problemų, nustatytų ankstesnėse sutartyse ar mokumo problemose (techninės ar 
finansinės) 
 
Institucinė sistema 
Finansų ir viešojo administravimo ministerija yra atsakinga už nacionalinių viešųjų pirkimų 
politiką per du pagrindinius organus. Pirmasis – Valstybės turto generalinis direktoratas, kuris 
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yra atsakingas už bendrą viešųjų pirkimų reguliavimo sistemą ir nustato nacionalinę 
elektroninių pirkimų strategiją bei vykdo nacionalinę elektroninių viešųjų prikimų platformą. 
Antrasis, generalizuoto pirkimų racionalizavimo ir centralizavimo generalinis direktoratas, 
daugiausia dėmesio skiria nacionalinių veišųjų pirkimų suderinimui ir centralizavimui, veikia 
kaip centrinė viešojo administravimo ir su valstybe susijusiu subjektų perkančioji 
organizacija. Taip pat, sukūrė centralizuotą pirkimų katalogą, pavadintą „Conecta – 
Centralizacion”, tiesiogiai prijungtas prie valstybės elektroninės viešųjų pirkimų platformos. Šį 
katalogą regioninės ir vietos valdžios institucijos naudoja kiekvienu konkrečiu atveju, nes 
dauguma jų taip pat turi savo centralizuotas pirkimo sistemas. 
 
Administracinių viešųjų pirkimų viešoji konsultacinė taryba yra savarankiška Finansų ir 
viešojo administravimo ministerijos įstaiga, teikianti teisines konsultacijas ir patarimus, kaip 
pagerinti viešųjų sutarčių administracinius, techninius ir finansinius aspektus. Be to, 15 iš 17 
regionų turi savo patariamąsias tarybas, kurios rengia ataskaitas ir rekomendacijas viešųjų 
pirkimų tobulinimui. 
 
Finansų ir viešojo administravimo ministerijos centriniame lygmenyje yra įsteigti du specialūs 
registrai. Pagal viešųjų pirkimų įstatymą oficialus valstybės konkurso dalyvių ir rangovų 
registras (ROLECE), priklausantis atitinkamiems kiekvieno regiono, provincijos ir 
savivaldybės oficialiems registrams, leidžia konkurso dalyviams užsiregistruoti ir pateikti 
reikiamus dokumentus, kurie paprastai reikalingi konkurso procedūrose ir nereikia pateikti 
kiekvieną kartą iš naujo. Kita vertus, Viešųjų sutarčių registras (RCP), įsteigtas Valstybinėje 
viešųjų pirkimų konsultacinėje taryboje, centralizuoja informaciją apie visų šalies perkančiųjų 
organizacijų sudarytas sutartis. 
 
Pagrindinės priežiūros institucijos yra Nacionaliniai Audito Rūmai ir Generaliniai valstybės 
kontrolieriai (IGAE) kartu su Generaliniais regioninais kontrolieriais, veikiančiais 17 
autonominių regionų ir 2 autonominiuose miestuose. Valstybių ir regionų lygio kontrolieriai 
yra vidiniai prižiūrėtojai, prižiūri, kad jų jurisdikcijai priklausančios institucijos laikytųsi 
teisėtumo, ekonomiškumo, veiksmingumo ir efektyvumo principų. 
 
Kaip nepriklausomos agentūros, Audito Rūmai teikia išorės priežiūrą. Pagal balandžio 5 d.  
Įstatymą Nr. 7/1988 visos viešojo sektoriaus sutartys yra susijusios su nacionalinio teismo 
auditu ir kontrole. Be to, regioninė kontrolė vykdoma koordinuojant su tarpinėmis įstaigomis, 
atsakingomis už programų valdymą, konkrečiai su ESI susijusių lėšų pirkimų stebėseną ir 
kontrolę. 
Administracinis apeliacinių skundų teismas (TACRC) yra unikalus administracinis teismas, 
kuris specializuojasi viešuosiose pirkimuose. Teismas buvo sukurtas 2010 m. siekiant 
pagerinti visų lygių perkančiųjų organizacijų priežiūrą. 2014 m. TACRC buvo pateikta 1117 
skundų, vidutiniškai per mėnesį buvo 93 skundai ir buvo nuspręsta vidutiniškai per 26 dienų 
laikotarpį. Dauguma sankcijų, taikomų perkančiosioms organizacijoms, susijusios su sutarčių 
pripažinimu negaliojančiomis, tačiau TACRC taip pat leidžiama skirti baudas dėl 
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nesąžiningumo ir neapdairumo, kai ginčija sprendimą. Be to, 7 autonominės bendruomenės 
susikūrė savo teritorinius apeliacinius teismus, kurie savarankiškai veikia regioniniu lygiu ir 
gali pateikti skirtingus įstatymų aiškinimus. 
Ūkio ministerija taip pat finansuoja Nacionalinę viešųjų pirkimų observatoriją (ObCP) 
Saragos universitete, kad atliktų nepriklausomus tyrimus ir analizes bei platintų informaciją 
apie nacionalinių ir Europos viešųjų pirkimų istatymų ir praktikos raidą. 
 
Pagrindiniai klausimai, turintys įtakos administraciniams 
gebėjimams 
 
Žmogiškieji ištekliai: Ispanijoje viešuosius pirkimus vykdo daugiau kaip 8000 
perkančiųjų organizacijų nacionaliniu, regioniniu, vietos lygmeniu, įskaitant centrinę 
administraciją ir jos agentūras, valstybės lėšomis finansuojamas įstaigas, universitetus ir 
sveikatos priežiūros paslaugas. Nepaisant šios sudėtingos administracinės ir teritorinės 
struktūros, valdžios insitucijų administraciniai gebėjimai yra tinkami, ypač valdant ES lėšas. 
 
Struktūra: Nacionalinis viešojo administravimo insitutas (INAP) yra vyriausybės 
vyriausioji civilinės tarnybos rengimo mokykla Ispanijoje. Be to, kiekvienas autonominis 
regionas susikūrė savo rengimo mokyklą, teikiančią panašias paslaugas regioniniams 
valstybės tarnautojams. Jos vykdo daugybę veiklų, susijusių su valstybės tarnautojų 
įdarbinimu, rengimu ir profesiniu tobulinimu, taip pat viešojo administravimo ir viešosios 
politikos tyrimų atlikimu. 
Mokymai: kalbant apie gebėjimų ugdymą, INAP organizuoja daugybę mokomųjų 
seminarų ir elektroninių mokymosi kursų, taip pat regioninių praktikos specialistų ir 
administratorių mokymo kursus.  Mokymo kursai dažniausiai suteikia dalyviams praktines 
priemones ir instrumentus orentuotus į bendrą teisės aktų įgyvendinimą arba į konkrečias 
temas, tokias kaip skaidrumas, konkurencija arba ekologiški, socialiniai ir novatoriški viešieji 
pirkimai. 
Sistemos/įrankiai:   INAP ir regioninės rengimo mokyklos rengia įgyvendinimo gaires ir 
teikia elektroninius mokymosi kursus viešuosiuose pirkimuose. Daugelis nacionalinių 
agentūrų, kurias finansuoja viešosios įstaigos, susikūrė savo įgyvendinimo taisykles ir 
instrukcijas, kad remtų savo darbuotojus, atsakingus už viešuosius pirkimus. Tačiau iki šiol 
nebuvo parengtos standartizuotos konkurso formos ar dokumentai, kuriais remiamos 
perkančiosios organizacijos, o ypač nereguliarūs pirkėjai, kurie dažniausiai dirba vietos 
lygmeniu.  
 
Elektroniai pirkimai  
Elektroninių pirkimų naudojimas Ispanijoje išlieka gana ribotas. Viena iš sričių, kurioje 
naudojimas yra labiau pažengęs, yra elektroninis leidinys apie kiekvieno administravimo 
individualų viešųjų pirkimų profilį, kuris 2011 m. reformų metu buvo privalomas visoms 
perkančiosioms organizacijoms.  Pateikimas elektroniniu  būdu nėra privalomas, todėl 
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perkančiosios organizacijos paprastai to nedaro. 2011 m. pateikė tik 9 proc. įmonių, 
palyginus su ES vidurkiu 13 proc. Kvalifikuoti nacionaliniai skaitmeniniai parašai (DNI – e) 
šiuo metu priskiriami Ispanijos įmonėms, kad būtų naudojami elekroninio pateikimo metu, bet 
nėra prieinami užsienio tiekėjams. 

Valstybės viešųjų pirkimų platformoje (PLACE) yra centrinis perkančiųjų organizacijų 
registras, skirtas skelbti šalyje pradėtus pasiūlymus ir automatiškai siunčia šią informaciją 
valstybiniam oficialiajame leidinyje (BOE) ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Tačiau 
platformos naudojimas yra ribotas iš dalies dėl to, kad kelios viešosios agentūros ir 
regioninės valdžios institucijos savo konkuruojančias viešųjų pirkimų platformas dažnai 
naudoja per privačius IT teikėjus. Šiuo metu Aragono, Kantabrijos ir Madrido valdžios 
institucijos bendradarbiauja su Finansų ministerija, kad integruotų savo platformas su 
centriniu portalu, kad galėtų dalytis pranešimais ir pasiūlymų teikėjais. Finansų ir viešojo 
administravimo ministerija šiuo metu rengia papildomas e. Viešųjų pirkimų integracijos 
pastangas, siekdama sutelkti konkursų skelbimą į unikalią viešojo sektoriaus viešųjų pirkimų 
platformą. 

Kadangi perkančiosios organizacijos nėra įpareigotos pranešti apie elektroninių viešųjų 
pirkimų duomenis, monotoringas neišvengiamai yra ribotas. Finansų ir viešojo 
administravimo ministerija praneša tik apie nacionalinės elektroninės viešųjų pirkimų 
platformos veiklą. 

Korupcija 
 
Korupcijos suvokimas yra labai didelis, o Ispanijoje apklaustų respondentų dalis teigia, kad 
korupcija asmeniškai daro įtaka jų kasdieniam gyvenimui aukštesne prasme nei bet kurioje 
kitoje valstybėje. Taip pat, vyrauja vienbalsė nuomonė, kad korupcija yra plačiai paplitusi ir 
antra pagal svarbą problema šalyje po nedarbo. Šiai nuomonei tikriausiai įtaką daro keletas 
aukšto lygio korupcijos atvejų pastaraisiais metais, dėl kurių šis klausimas atkreipė didelį 
visuomenės dėmesį. Pastaraisiais metais Ispanijoje buvo tiriama apie tūkstantis aukšto lygio 
pareigūnų. Nuo dešimtojo dešimtmečio išaugo tyrimų skaičius, sukūrus specializuotą kovos 
su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu prokuratūrą (FECCO), kurios savarankiškumas ir 
pajėgumai buvo  sustiprinti per visus metus. 
Pasak Nacionalinės viešųjų pirkimų observatorijos, Ispanijoje yra glaudus ryšys tarp 
korupcijos ir viešųjų pirkimų, o daugelis iškilusių nacionalinių korupcijos atvejų tam tikru būdu 
yra susiję su viešaisiais pirkimais. Ypač problema su korupcijos atvejais yra regionų ir vietos 
lygmenyje, ypač statybos ir atliekų surinkimo sektoriuose. Pažymėtina, kad neseniai 
sustiprėjo pažeidimų įtarimai dėl viešųjų pirkimų taisyklių taikymo, kaip pavyzdžiui, sutarčių 
suskaidymas ir nepateisinamas skubių procedūrų naudojimas, o tai rodo viešųjų pirkimų 
kontrolės sistemos trūkumus. Pabaigoje Vyriausybė pripažino poreikį spręsti korupciją ir 
patvirtino Demokratinės regeneracijos planą, įskaitant 40 kovos su korupcija priemonių ir 
viešojo administravimo institucijų skaidrumo didinimą. 
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Dar daugiau teigiamų pokyčių kovoje su korupcija yra viešųjų pareigūnų baudžiamųjų 
sankcijų stiprinimas ir įstatymo 19/2013 dėl skaidrumo, informacijos prieinamumo ir gero 
valdymo, įvedimas. Visų pirma, pagal šį įstatymą buvo sukurtas „Skaidrumo portalas“, 
kuriame, be kitų dalykų, pateikiamas visų valstybės valdymo institucijų sudarytų sutarčių 
sąrašas su atitinkamomis rangovų sumomis ir pavadinimais. Vystomi regioniniai portalai taip 
pat teikia tokią pat informaciją. 
Be to, šiuo metu vyksta viešojo administravimo modernizavimo iniciatyvos, pavyzdžiui, 
įstatymas 27/2013 dėl vietos administravimo realizavimo ir tvarumo, kuriuo siekiama 
sustiprinti kontrolę ir pagerinti nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų 
koordinavimą. 
 
Europa 2020 darbotvarė 
 
Ispanijoje vertinant paraiškas, sistemingai neatsižvelgiama į aplinkosaugos, inovacijų ir 
socialinius aspektus, tačiau jie gali būti nagrinėjami kiekvienu konkrečiu atveju arba kaip 
kitokios lygiavertės paraiškos kriterijus. 
2008 m. priimtas Žaliųjų viešųjų pirkimų planas, kuris nustatė nacionalinius tikslus, kuriais 
siekiama didinti ŽVP panaudojimą iki 25 proc. visų procedūrų ir 100 proc. viešųjų pirkimų 
konkretiems produktams ir paslaugoms. Atsižvelgdama į tai, Aplinkos ministerija reguliariai 
rengia priemones ir gaires dėl aplinkosaugos kriterijų įtraukimo į konkursų procesus, skelbia 
geros praktikos pavyzdžius dėl įvairių rūšių sutarčių, organizuoja viešųjų pirkimų specialistų 
informacinius renginius ir kiekvienais metais stebi, kaip centrinė administracija naudoja ŽVP. 
2011 m. ŽVP daugiausia buvo naudojama atliekų surinkimo ir apdorojimo, viešųjų darbų ir 
energijos vartojimo efektyvumo viešųjų pastatų srityse, IT teikia valdymo paslaugas. 
Daugelis regionų susikūrė savo ŽVP strategijas ir veiksmų planus, o kai kurie iš jų taip pat 
stebi ŽVP. Pvyzdžiui, Baskų krašto vyriausybė įsteigė Komisijas, kad aplinkosaugos kriterijai 
būtų įtraukti į  viešuosius pirkimus, kurie kasmet skelbia duomenis. 
2011 m. Viešųjų pirkimų reformose buvo pateiktos rekomendacijos dėl mokslinių tyrimų ir 
plėtros bei inovacijų kriterijų įtraukimo į viešuosius pirkimus. Vėliau buvo paskelbtos kelios 
gerosios praktikos gairės ir katalogai, kuriais siekiama skatinti šių kriterijų įtraukimą. 
Pavyzdžiui, 2011 m. Ūkio ministerija parengė Inovacijų strategiją (E2i). Visai nesenai 2014 – 
2020 m. ERPF Pažangos augimo veiksmų programoje valstybinėms, regionų ir vietos 
valdžios institucijoms buvo suteikiama parama dotacijų ar paskolų forma, siekiant skatinti 
viešųjų pirkimų naudojimą inovacijoms. 
Viešųjų pirkimų įstatymas numato rekomendacijų rinkinį įtraukiant socialinius aspektus 
įvairiais viešųjų pirkimų etapais, įskaitant techninių pajėgumų įvertinimą, draudimo kriterijus, 
atrankos kriterijus ir sutarties įgyvendinimo sąlygas. Sukurtos praktinės priemonės ir gairės, 
skirtos socialiniams tikslams, kaip antai lygios vyrų ir moterų galimybės, mokymasis visą 
gyvenimą, neįgaliųjų ir asmenų, kuriems gresia pašalinimas, įtraukimas į darbą ir sąžiningos 
prekybos skatinimas. Be to, pagal įstatymą perkančiosios organizacijos leidžia riboti kai kurių 
sutarčių sudarymą su socialinėmis įmonėms ir, jei reikia, įdarbinimo tikslais. 
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Nacionalinių audito institucijų pažeidimai ir išvados 
Nacionaliniai Audito Rūmai skelbia metines išvadas ir rekomendacijas dėl viešųjų pirkimų, 
kuriuos vykdo valstybės perkančiosios organizacijos. Su viešaisiais pirkimais susiję 
pažeidimai dažniausiai priskiriami viešųjų pirkimų rengimo ir skyrimo etapų stygiaus 
trūkumui, dėl to atsiranda papildomų vėlavimų ir netikėtų išlaidų, taip pat trūksta sutarčių 
kontrolės ir priežiūros. 

Ncionaliniai Audito Rūmai taip pat reguliariai vertina pagrindines viešųjų pirkimų rizikos sritis 
regioniniu ir vietos lygmeniu. 2012 m. buvo pabrėžta, kad dažniausiai atsiranda pažeidimų, 
susijusių su didelių sutarčių suskirstymu į mažesnius konkursus, kad būtų išvengta viešųjų 
pirkimų reikalavimų, konkrečių konkurso dalyvių naudai pritaikytų kriterijų taikymo, atrankos 
kriterijų nebuvimo ir aiškių sprendimų dėl sutarties sudarymo, taip pat netinkamų bausmių už 
aukštos kainos pasiūlymus. 
Be to, pastaraisiais metais TACRC pateikti apeliaciniai skundai parodė, kad sektoriai, kuriuos 
labiausiai paveikė viešųjų pirkimų problemos yra infrastruktūra, saugumas ir socialinės 
paslaugos. 2014 m. pusė apeliacijų (50 proc.) nurodė pažeidimus, susijusius su sutarties 
sudarymu. Kiti pagrindiniai klausimai, susiję su konkurso specifikacijomis (23 proc.) ir 
konkurso dalyvių nebuvimu (21 proc.).  
 
Perspektyva 
 
Tikimasi, kad vykstančios viešojo administravimo, viešųjų pirkimų sistemos ir kovos su 
korupcija politikos reformos padidins viešojo sektoriaus finansuojamų sutarčių valdymo 
efektyvumą ir skaidrumą. Visų pirma šiuo metu yra numatytos kelios papildomos 
centralizavimo procesų priemonės, susijusios su nacionalinės administracijos ir 
regionių/vietos valdžios institucijų centrinės pirkimų institucijos naudojimu, unikaliu teikėjų 
registru ir bendra viešojo sektoriaus e – viešųjų pirkimų platforma, renkant informaciją iš 
nacionalinių ir regioninių perkančiųjų organizacijų. Nesenai buvo sustiprinti elektroniniai 
viešieji pirkimai, nes 2015 m. sausio mėn. visų perkančiųjų organizacijų elektroninių sąskaitų 
faktūrų išrašymas buvo privalomas. Taip pat bus sustiprintas elektroninis paraiškų teikimas.  
Taip pat planuojama tolesnė įvairių lygių valdžios institucijų integracija, pavyzdžiui, sutarčių 
sudarymas tarp nacionalinių ir regioninių viešųjų pirkimų tarybų, administracinių apeliacinių 
skundų teismų ir nacionalinių bei regioninių valstybės darbuotojų rengimo mokyklų, siekiant 
didinti bendradarbiavimą ir skaidinti kompetencijų pasiskirstymą.  

 
ANALIZĖ 
Stiprybės 

Ispanija pastaraisiais metais stengėsi pertvarkyti savo viešųjų pirkimų sistemą, sukurdama 
keletą naujų programų, priemonių ir iniciatyvų. Pastebimas padarytas patobulėjimas, nes 
buvo sukurtas specialus administracinis apeliacinių skundų teismas, skirtas tinkamų valdžios 
institucijų pajėgumams, ES lėšų valdymui. 
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Dėl nesenai įvykusių korupcijos skandalų spartos politinės darbotvarkės viršuje atsirado 
kovos su korupcija ir skaidrumo reformos įtvirtinimas, siekiant sukurti galimybę teigiamiems 
pokyčiams. 

Be to, dėl ekonomikos krizės ir didėjančio spaudimo viešiesiems finansams buvo pradėta 
struktūrinė viešojo administravimo reforma, kuria siekiama sumažinti neefektyvumą ir 
sustiprinti viešųjų pirkimų procedūrų supaprastinimą, skaidrumą ir suderinamumą tarp 
skirtingų valdžios lygių. 

Silpnybės 

Dėl didelio perkančiųjų organizacijų skaičiaus ir įvairovės Ispanijoje daugėja viešųjų pirkimų 
proceso įgyvendinimo taisyklų ir procedūrų dėl aiškumo ir skaidrumo pirkėjams ir konkurso 
dalyviams. Decentralizuota šalies teritorinė ir institucinė struktūra nebūtinai pateisina viešųjų 
pirkimų institucijų dubliavimąsi nacionalinio ir regioninio lygmenyse, įskaitant priežiūros 
institucijas, patariamąsias tarybas, administracinius teismus ir valstybės darbuotojų rengimo 
mokyklas. Kaip nurodė Viešojo administravimo reformos komisija (CORA), kompetencijų ir 
procedūrų dubliavimasis turi būti ištaisytas, siekiant sutrumpinti valstybės taisyklių 
įgyvendinimą, taip pat nereikalingus vėlavimus ir išlaidas. 

Be to, nors vykdomos reformos buvo teigiamos, reikia padaryti dar daugiau. Korupcijos 
suvokimas ir nepasitikėjimas vyriausybe tebėra aukštas, ir toliau trukdo vietiniams ir 
tarptautiniams tiekėjams dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Be to, nepaisant nesenai 
parengto skaidrumo portalo, leidžiančio skelbti statistiką ir informaciją apie sudarytas sutartis 
vis dar yra sričių, kurias galima tobulinti. Tai ypač susiję su viešųjų konkursų, atrankos 
kriterijų skaidrumu, prieinamumu, patogumu naudotis vartotojui. 

Taip pat reikia sustiprinti viešųjų pirkimų priežiūros mechanizmus, ypač gerinant sutarčių 
vykdymo patikrą. Be to, dabartinės sankcijos, taikomos tiek perkančioms institucijoms, tiek 
ūkio subjektams, neturi pakankamo atgrasymo poveikio. 

Be to, elektroninių viešųjų pirkimų naudojimas iš esmės apribotas publikacijų apie 
elektronines sutartis ir elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymu. 

Rekomendacijos 

• Regionų ir centrinės administracijos koordinavimas: 
Ispanijos decentralizuota administracinė ir teritorinė struktūra suteikia regionams 
didelį savarankiškumą, dėl kurio atleidžiami darbuotojai ir dubliuojasi viešųjų pirkimų 
srityje veikiančios institucijos. Tokių institucijų didesnis koordinavimas ir 
bendradarbiavimas galėtų sumažinti specialistų nepastovumą ir pagerinti 
veiksmingumą: didinti specializuotų teismų, susijusių su sutartiniais įsipareigojimais, 
koordinavimą, siekiant geriau suderinti viešųjų pirkimų praktikuojamą teisę tarp 
regionų. 

o Padidinti koordinavimą tarp viešųjų pirkimų tarybų ir konsultacijų tarybų ir 
apsvarstyti susijungimo galimybę. Šios novatoriškos ir perspektyvios 
institucijos dažniausiai veikia vietos lygmeniu ir yra nepriklausomos, todėl 
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regioninės institucijos gali dubliuotis ir būti nesuderinamos, o ūkio 
subjektams ir perkančiosioms organizacijoms kyla painiava. 

o Padidinti koordinavimą tarp viešųjų pirkimų priežiūros institucijų regioniniu 
ir nacionaliniu lygmenimis, tokių kaip IGAE ir regioninių kontrolierių, 
siekiant užtikrinti nuoseklų bendros viešųjų pirkimų teisinės sistemos 
taikymą visoje šalyje. 

 
• Kontrolė ir priežiūra: viešųjų pirkimų priežiūra parodo tam tikrus trūkumus, 

susijusius su sukčiavimu ir pasikartojančiais pažeidimais. 
o Padidinti sankcijas už viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimus, kad būtų 

atgrasantis poveikis. 
o Sustiprinti sutarčių patikrinimo atlikimą ir jų kontrolę, siekiant sumažinti išlaidų 

viršijimą ir vėlavimą. 
o Perkančiųjų organizacijų reikalaujama skelbti metinius viešųjų pirkimų 

planavimus, siekiant padidinti skaidrumą ir palengvinti regioninių ir 
nacionalinių kontrolierių (IGAE) bei piliečių stebėseną ir priežiūrą. 

o Nacionaliniai ESI fondai turėtų pateikti aiškesnes, labiau centralizuotas 
instrukcijas ir rekomendacinę medžiagą tarpinėms institucijoms ir regioniniams 
kontrolieriams, kad būtų skatinamas suderintas taisyklių interpretavimas. 
Koordinavimas tarp ESI fondų galėtų būti labiau supaprastintas. 

 
• Elekroniniai viešieji pirkimai: elekroninis viešųjų pirkimų naudojimasis išlieka gana 

ribotas, iš dalies dėl daugybės skirtingų priemonių ir platformų, todėl ūkio subjektams 
yra pernelyg sudėtingas ir reikalaujantis daug laiko. 

o Padidinti vietinių ir regioninių elektroninės viešųjų pirkimų platformos ir 
centrinės elektroninės viešųjų pirkimų „PLACE” platformos sąveiką. 
Galėtų būti koordinavimas tarp regioninių platformų Aragone, Kantabrijoje, 
Madride ir „PLACE” platformos.  Prioritetas turėtų būti teikiamas 
elektroninių pranešimų paslaugų konsolidavimui. 

o Padidinti skirtingų teikėjų registro sąveiką nacionaliniu ir regioniniu 
lygmenimis. 

o Skatinti perkančiųjų organizacijų vykdomą viešųjų pirkimų kultūrą, vykdant 
sąmoningumą augimo kampaniją ir tobulinti elektroninių viešųjų prikimų 
priemones. 

 
• Vietos mokymai ir parama: nors nacionaliniu ir regioniniu lygiu yra mokymo 

galimybių, vietos specialistai nepakankamai mokomi ir remiami. 
o Padaryti nacionalinių ir regioninių administracijų rengimą, kuris būtų 

prieinamas viešųjų pirkimų vietos specialistams. 
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o Parengti standartizuotas konkursų formas ir dokumentus nacionaliniu 
lygmeniu, siekiant paremti perkančiąsias organizacijas ir ypač 
perkančiuosius subjektus. 

o Informacijos apie viešuosius pirkimus portalo kūrimas, veikančio vieno 
langelio principu, kad perkančiosios organizacijos galėtų lengviau 
naudotis oficialiomis gairėmis ir priemonėmis. 
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 A 2.1 Gyvavimo ciklo sąnaudos (LCC) kriterijus 
 
Dokumento istorija 

Data Autorius Veiksmas Statusas 
Viešinimo 
lygmuo 

2017 – 
12 – 08  

INTECO - Dan 
Caraman 

A priedas – viešųjų pirkimų gairės su 2.1_ LCC priedu 
A 2.1.a. – Techninis lapas – DMU bendros gyvavimo 
ciklo išlaidos 

V0.1  RE 

2018 – 
02 – 02  

Wuppertal Institut  
 - Frederic Rudolph 

„Exel” lapas, kurį Vupertalio miestas naudoja gyvavimo 
ciklo sąnaudoms apskaičiuoti, - A2.1 priede. 

 

RE 

2018 – 
09 – 30  

INTECO - Dan 
Caraman 

A 2.1 priedas _ LCC su A 2.1.a. ir A 2.1.b. priedais. A 
2.1 priedo pabaigimas ir gairų formato pertvarkymas.  

V0.2 RE 

 

1. Bendra informacija. LCC koncepcija ir jos svarba 
„LCC” – gyvavimo ciklo sąnaudos. Ši koncepcija apibrėžia bendrą produkto kainą per visą jo 
gyvavimo ciklą (nuo gaminio projektavimo iki realizavimo). Taip pat, žiūrėti į viešųjų pirkimų 
gaires 5.1.1 skyrių. 
Koncepcija (taip pat kaip ir skaičiavimo ir taikymo metodai) yra apibrėžta pagal IEC standartą 
60300 – 3 – 3, leidimas 3.0 d./ 2017. 
Skaičiavimo būdai yra sudėtingi ir skiriasi pagal kiekvieną paraišką. 
Direktyva 2009/33/EB –  švarių transporto priemonių (2009/33/EB), išleista prieš naujas 
direktyvas dėl pirkimų (CE 23,24,25/2014) ir yra pirmasis oficialus dokumentas, kuriame 
atkreipiamas dėmesys į LCC svarbą, tuo pat metu nustatant viešojo transporto paslaugoms 
skirtų transporto priemonių pirkimo kriterijus, įskaitant ir LCC: 

Str. 16. „Didžiausias poveikis rinkai, atitinkantis geriausius kaštų ir naudos santykius, 
pasiekiamas privalomai įtraukiant energijos suvartojimo ir teršalų išmetimo sąnaudas, 
apskaičiuotas per bendrą transporto priemonės gyvavimo ciklą į viešojo transporto 
paslaugų pirkimo kriterijų sąrašą. 

Str. 20. „Anksčiau minėtų išlaidų, kaip atrankos kriterijų, įtraukimas nesukeltų didesnių 
išlaidų. Šis kriterijus numato tik LCC sąnaudas, remiantis šiais įvertinimais per pirkimo 
sprendimą”. 

Direktyvoje 2009/33/EB taip pat nurodomos sąlygos, kuriomis išmetamųjų teršalų sąnaudos 
gali būti įtrauktos į LCC arba į pirkimų kriterijus: 

Lentelė 1: išlaidos kelių transportui (2007 m. kainomis) 

CO2 NOx NMHC Kietosios dalelės 

0,03-0,04 EUR/kg 0,0044 EUR/g 0,001 EUR/g 0,087 EUR/g 
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• Direktyvoje taip pat pateikiamos energijos kiekio skirtingų kuro rūšių ir skirtingų 
transporto priemonių kategorijų eksploatacijos trukmės vertės. 
  

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (COM (2017) 653 galutinis 2016.11.08 iš dalies 
keičianti Direktyvą 2009/33/ES (viešųjų pirkimų gairės, 5.1.1 punktas) 
Tarp svarbiausių šios direktyvos nuostatų galima išskirti šias:  

§ „Direktyvos taikymo srities išplėtimas įtraukiant tokią praktiką kaip transporto priemonių 
nuomos sutartys, nuoma ir pirkimas išsimokėtinai, taip pat viešųjų kelių transporto 
paslaugų sutartis, konkrečios pašto ir kurjerių paslaugas bei atliekų išvežimo 
paslaugas, užtikrina, kad būtų atsižvelgiama į visas atitinkamas viešųjų pirkimų 
praktikas“. 

§ „Turėtų būti numatytos tinkamos paskatos remti mažai teršiančių ir nulinės emisijos 
transporto priemonių įsisavinimą Europos Sąjungos rinkoje, o nuostatos dėl šių 
transporto priemonių viešųjų pirkimų pagal šį pakeitimą turėtų būti suderintos su 
Europos Sąjungos teisės aktais dėl automobilių ir furgonų išmetamų CO2 dujų kiekio. 
Laikotarpiui po 2020 m, ambicingesnis požiūris į viešuosius pirkimus gali būti svarbi 
papildoma rinkos paskata“. 

§ „Atsižvelgiant į tai, kad pagal Direktyvą 2009/33/ES eksploatavimo trukmės sąnaudų 
apskaičiavimo metodai yra riboti, perkančiųjų organizcijų ir subjektų pateikta 
informacija apie metodus, pritaikytus jų konkrenčioms aplinkybėms ir poreikiams, 
neturėtų būti privalomos taikyti metodikos. Perkančiosios organizacijos, 
perkantieji subjektai ar operatoriai turėtų galėti pasirinkti bet kokią gyvavimo 
sąnaudų apskaičiavimo metodiką, kad galėtų paremti jų viešųjų pirkimų 
procesus“. 

§ „Viešosios institucijos, vykdančios individualią viešųjų pirkimų politiką, gali kurti ir remti 
inovatyvias prekių ir paslaugų rinkas”. 

§ „LCC skaičiavimai yra svarbi perkančiųjų organizacijų priemonė, skirta padengti 
energijos ir aplinkosaugos išlaidas” 

§ „Didesnė parama neteršiančių transporto priemonių platinimui gali būti pasiekta teikiant 
viešąsias paramos priemones nacionaliniu ir Europos Sąjungos mastu”. 

Kaip buvo minėta ankščiau, skaičiavimai skirti LCC įvertinimui gali būti sudėtingi ir sunkūs, 
tačiau tai nėra pirkėjo rūpestis ir tiklas. 
Nepaisant to, buvo nustatyta, kad tai gali būti smarkiai sumažinta (dėl didelių išorinių išlaidų, 
palyginus su kitomis transporto priemonėmis – žiūrėti į 5.1.4 skyrių), atsižvelgiant į tvarios 
plėtros strategijas. 
Štai kodėl EK laikėsi nuomonės, kad viešųjų pirkimų procedūros yra svarbiausias svertas, 
kuris gali sukelti greitą techninę pažangą norima kryptimi. 
Tačiau reiktų paminėti, kad tokie reglamentai taip pat išleisti ir geležinkelių transportui:  
- UIC 345 /2006 – Geležinkelių riedmenų pirkimo procedūros su aplinkosaugos 

reikalavimais 
- UIC 330 / 2009 – Su geležinkeliais susiję aplinkosaugos veiksmingumo rodikliai 

Taip pat nurodome, kad šios taisyklės buvo parengtos atsižvelgiant į kelis Europos projektus, 
kuriuose buvo nagrinėjami ir pagrįsti įvairūs su šiomis naujovėmis susiję pirkimų procedūrų 
aspektai. Tarp jų yra: Prospero,RailEnergy, ECORailS. 
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Mes parodome šio kriterijaus svarbą per LCC struktūrą keleivinio transporto lokomotyvui*: 
Pirkimo išlaidos 22,70 % 
Energijos sąnaudos 46,20 % 
Priežiūros išlaidos 31,00 % 

                      * Šaltinis: * Trümpi 19981 
Akivaizdu, kad šiuo atveju galimos papildomos pirkimo išlaidos, kurios bus greitai 
apmokestintos, jei sprendimas bus priimtas remiantis mažiausiu LCC kriteriju. 
„Energy Star” programa, kuri buvo paskelbta JAV ir skirta skatinti energiją taupančius 
gaminius. 1996 – 2006 m. šiuo programos laikotarpiu buvo sutaupyta 19 milijardų dolerių 
vien tik JAV. 
Per pastaruosius 50 metų žmonės sunaudojo daugiau išteklių nei per visą gyvavimo istoriją. 
JAV EPA, 2009. Sustainable Materials Management: The Road Ahead. 
Visos šios išlaidos gali būti įtrauktos į LCC, taigi yra tai yra esminis tvaraus vystymosi 
paramos kriterijus. 
 

2. Sunkumai, kurie trukdo taikyti šį kriterijų pirkimų procedūrose: 
§ Techninių ir valdymo sprendimų stoka, susijusi su LCC vydomų pirkimų trūkumais. 
§ Kiekvieno produkto LCC skaičiavimo ir aiškinimo būdų techninis sudėtingumas. 
§ Patirties stoka, pirkėjai turi per mažai patirties, kad galėtų atlikti LCC analizę ir įtraukti 

šiuos reikalavimus į viešųjų pirkimų sprendimus. 
§ Politinių ir valdymo sprendimų nebuvimas taikant sudėtingas, kompleksiškas, ilgalaikes 

programas. 

Sėkmingą šio kriterijaus įgyvendinimą ir naudojimą lemia: 
§ Novatoriškas požiūris į ilgalaikį pirkimų parengimą 
§ Novatoriškas požiūris į viešųjų pirkimų procedūras 
§ Modernus ir organizuotas požiūris į gaminio eksploatavimo valdymą, kad visos išlaidos 

būtų nuolat stebimos ir optimizuojamos per visą produkto gyvavimo ciklą. 
 

3.  Parama taikant LCC – viešieji pirkimai 
Be minėtų direktyvų, yra daug kitų nacionalinių ir tarptautinių programų ir iniciatyvų, kuriomis 

siekiama skatinti inovatyvius viešuosius pirkimus ir naujus kriterijus. 
 
Tarp jų mes paminėtume: 

- ŽVP – Žalieji viešieji pirkimai 
- SAVP – Socialiai atsakingi viešieji pirkimai 
- DVVP -  Darnaus vystymosi viešieji pirkimai 

 
1 http://www.railway-energy.org/static/LCC_driven_procurement_87.php 



 

A 2.1. Gyvavimo ciklo sąnaudos (LCC) kriterijus 

  

  6 / 12 

 

 

- EKO – inovacijos  
- „SMART City” 

Į LCC galima įtraukti visus šiuos paminėtus kriterijus. 
Europos Komisija rengia gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimo priemonę, kuria siekiama 
palengvinti LCC naudojimą tarp viešųjų pirkimų. LCC skaičiavimo įrankis bus sukurtas pagal 
dabartinių viešųjų pirkimų direktyvų (2014 m.) 62 straipsnį. 
Būtina LCC integruoti į viešuosius pirkimus, tai turėtų būti politikų ir sprendimų priėmėjų 
prioritetas, kurie rengia rengia paramą šiai veiklai: teisinę ir reguliavimo sistemą/metodiką, 
būtinus biudžetus ir lėšas, atrankos/ mokymo/ sprendimų priėmimo ir vykdymo personalo 
organizavimą, strategijas ir tvarią viešųjų pirkimų politiką. 
Sukurtose taisyklėse turėtų būti numatytas universalių pirkimų organizavimas, tai sukurtų 
galimybę organizacijai pasinaudoti dalimi sutaupytų lėšų, kurias galima panaudoti 
organizaciniams patobulinimams, stebėsenos ir valdymo IT sistemoms, rengiant kitus 
pirkimus ir kt. 
Reglamentai turėtų remti tiek inovatyvius pirkimus, tiek veiksmus, kurie gali palengvinti 
pirkimus, kaip pavyzdžiui, inovatyvaus finansavimo, partnerystės ir novatoriškų verslo 
modelių taikymas.  
 

4.  LCC viešųjų pirkimų svarstymai 
§ Remiantis ilgalaikės viešųjų pirkimų strategijos, būtinos judumui, tvariam vystymuisi, 

vietinės valdžios vadovas ir sprendimų priėmėjai (arba transporto operatorius) turėtų 
nustatyti kompleksiškus produktus, kuriuose svarbūs LCC, turintys didelę įtaką aplinkos 
būklės blogėjimui ir turėtų būti perkami per LCC vykdomus pirkimus. 

§ Pagal Tartartautinio tvaraus vystymo instituto (IISD) pateiktą statistiką, LCC pirkimo 
sprendimai yra taikomi ir rekomenduojami šiems tiekimams, paslaugoms ir darbams: 

• Transporto priemonės, IKT įranga, apšvietimas 
• Transporto paslaugos, elektra 
• Statyba/modernizavimas geležinkelių, kelių, pastatų 

§ Perkančioji organizacija šiems pirkimams turėtų iš anksto parengti gerai pagrįstą 
pagrindą. 

§ Pageidautina imtis veiksmų siekiant, kad būtų įtraukti keli subjektai, kuriems reikalingi 
tokie produktai, ir pradėti regioninius ir (arba) nacionalinius/tarpvalstybinius viešuosius 
pirkimus. Tokiu būdu aukščiausieji teikėjai, norintys investuoti į inovatyvius produktus, 
laikantis reikalavimų, bus taikomi rengiant didelių produktų kiekiai. Be aukštos kokybės 
produktų įsigijimo ir laikantis konkurso reikalavimų, svarbių pirkimų, kainų ir mokėjimo 
priemonių, bus lengviau gauti susijusias paslaugas ir ilgalaikį 
bendradarbiavimą/partnerystę su rangovu. 

§ Pageidautina imtis veikmų, susijusių su inovatyviomis viešųjų pirkimų procedūromis 
(PP,PPI,PCP), kuriomis būtų galima naudotis Europos ir (arba) kitais fondais, siekiant 
finansuoti inovatyvius sprendimus, kurių reikia naujiems produktams/paslaugoms. 

§ Pageidautina, kad viešųjų pirkimų procesas tuo pačiu metu ir (arba) kumuliatyviai atitiktų 
ir gaminimo, ir produkto eksploatavimo ir priežiūros paslaugas. Tokiu būdu visos LCC 
išlaidos gali būti apskaičiuotos ir stebimos / optimizuotos operacijos metu. Taip pat gali 
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būti sukurta nuolatinių inovacijų politika ir būtų galima sumažinti LCC, tai būtų naudinga 
visoms susijusioms šalims ir visuomenei. 

§ Su gaminiu susijusias eksploatavimo ir priežiūros paslaugas gali teikti gaminio teikėjas 
arba vietinis tokių paslaugų teikėjas. 

§ Gaminio valdymo ir eksploatavimo organizavimo vizija ir pasirengimas stebėti ir 
optimizuoti išlaidas per visą gyvavimo ciklą  

§ Rinkos konsultavimo organizavimas, siekiant parengti pirkimą, konsultuojant 
nepriklausomus ekspertus, valdžios institucijas, ūkio subjektus, potencialių tiekėjų 
atstovus ir kt. 

§ Vadovaudamasi konkrečiais reikalavimais, anksčiau minėtų įsipareigojimų rezultatais ir 
konsulatcijų rezultatais, institucija priims sprendimus dėl pagrindinių viešųjų pirkimų 
duomenų: ką pirkti, kiekių / pažangos grafiką, pirkimo procedūrų terminus, pristatymo 
datas, garantijas, ilgalaikes partnerystes ir kt. 

§ Tinkamiausios pirkimo procedūros pasirinkimas 
§ Perkančioji organizacija turėtų turėti reikiamus apmokymus ir pasiryžimą siekti nustatytų 

tikslų. Tačiau, norint gauti išsamią informaciją, susijusią su technine specifikacija, 
kriterijų formulavimu ir tikrinimu ar kitais konkrečiais klausimais, reikėtų pirkti 
konsultavimo paslaugas, kurios galėtų padėti per pirkimo procedūras. 

§ Viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimas ir sutarties sudarymo procedūros 
organizavimas, naudojant konsultacijų metu gautas nuomones, pasiūlymus ir 
rekomendacijas. 
 

5. Rekomendacijos, susijusios su LCC kriterijumi ir vertinimu 
pirkimo procedūrose 

a) LCC yra apibrėžiamas kaip produkto/paslaugos/visos sistemos gyvavimo ciklo (arba per 
tam tikrą laikotarpį) sąnaudos. Tačiau iš daugelio komponentų perkančioji organizacija 
gali pasirinkti tuos, kuriuos jie laiko svarbiais. 

b) LCC daugiausia apima: pirkimo kainą, įrengimo išlaidas, eksploatavimo išlaidas, 
techninės priežiūros, remonto ir modernizavimo išlaidas, taip pat likutinę vertę naudingo 
tarnavimo laiko pabaigoje. 

c) LCC vykdomi pirkimai reikalauja laikytis pagrindinių viešųjų pirkimų principų: 
§ nediskriminavimas;  
§ vienodas požiūris;  
§ abipusis pripažinimas;  
§ skaidrumas; 
§ proporcingumas; 
§ atsakomybės priėmimas;  

d) Pageidautina, kad viešųjų pirkimų procesas tuo pačiu metu ir (arba) kumuliatyviai atitiktų 
ir gaminio, ir produkto eksploatavimo ir priežiūros paslaugas. 

e) Dauguma tyrimų reikalauja LCC poreikio ir skaičiavimo modalumo. Toks skaičiavimas 
yra labai sunkus kiekvienam produkto tipui ir duoda labai neaiškius rezultatus. Manome, 
kad perkančioji organizacija neturi atlikti tokių skaičiavimų. 
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f) Institucija turėtų pareikalauti, kad konkurso dalyviai gautų LCC rezultatus. Konkurso 
dalyviai specializuojasi atitinkamo produkto tyrimuose ir projektavime, turi 
eksploatacinius duomenis ir yra naudojami atliekant skaičiavimus susijusius su LCC, kad 
būtų galima toliau plėtoti produktą. Sudėtingo produkto atveju tiekėjai paprašo tokių 
duomenų iš sub – tiekėjų. Konkurencingi tiekėjai visada džiaugiasi patenkindami tokios 
viešųjų pirkimų procedūros reikalavimus, suteikdami  galimybę kurti inovatyvius 
produktus, kurių daugelis jau yra mokslinių tyrimų ar projektavimo etape. Tiekėjai norės 
investuoti į tokius produktus, kurie padidins jų galimybes laimėti konkursus. 

g) Siekdama parengti pirkimo procedūrą, perkančioji organizacija ir specializuoti 
konsultantai turėtų atlikti šias konkrečias operacijas: 

• Išskaidykite LCC į sąnaudų elementus – pagal EN 60300 – 3 – 3/2017, atitinkamo 
gaminio ypatumus ir subkriterijus, išdėstytus pagal e) punktą 

• Nustatykite vienodas kainas, kurios bus naudojamos skaičiavimams: elektros 
energija, kuras, išmetamieji teršalai, darbas, atsarginės dalys 

• Nustatykite apskaičiavimo metodiką, kad LCC būtų vienodai apskaičiuojamas 
visiems konkurso dalyviams 

• Nustatykite standartizuotas formas, reikalingas pateikti reikiamus duomenis, kad 
pasiūlymai būtų lengviau palyginami vienas su kitu 

• Nustatykite duomenų tikrinimo sąlygas stendinių bandymų, priėmimo bandymų, 
LCC periodinių bandymų metu per visą gyvavimo ciklą arba nustatytu lakotarpiu 

• Nustatykite bendradarbiavimo su tiekėju modalumą šiems patikrinimams 

• Nustatykite tiekėjo atsakomybę, jei duomenys nukryptų nuo nustatytų duomenų 

• Naudodamiesi sutarties sudarymo dokumentais, nustatykite premijų politiką dėl 
periodinių rezultatų, vėlesnių inovatyvių sprendimų taikymo, bendradarbiavimo būdų 
ir kt. 
 

6.  Išvados 
Kaip rodo didžioji bibliografija, susijusi su LCC koncepcija, teoriniai ir praktiniai aspektai yra 
labai įvairūs ir neįmanoma trumpai išsiaiškinti tinkamų būdų, galiojančių bet kokiam 
produktui/paslaugai. 
Atsižvelgdami į savo pačių patirtį, tyrimus ir nuomones, gairėse ir priede bandėme kiek 
įmanoma supaprastinti požiūrio modalumą ir pasirinkti kai kurias rekomendacijas,kurios, 
tikimės, padės sprendimų priėmėjams ir tokių pirkimų organizatoriams suprasti sprendžiant 
įvairius klausimus ir vykdant pagrindinę veiklą tinkama tvarka, kad būtų užtikrinta optimali 
pirkimo, sutarčių sudarymo ir produkto gyvavimo ciklo operacijų tvarka. 
Šios medžiagos peržiūra, atliekama SUITS partnerių ir jos išbandymas pagal bandomąją 
paraišką yra didelė galimybė, nes tokiu būdu mes gausime grįžtamąjį ryšį iš suinteresuotų 
asmenų, taip pat naudodami jų daugiakultūrinę patirtį. 
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7.  Priedai: 
A.2.1.a - „Techninis lapas - visos gyvavimo ciklo išlaidos DMU“ 

Priede pateikiamas standartizuotos formos LCC pasiūlymo pavyzdys, kai yra DMU – 
dyzelinis variklis  
Šią formą pateikė SC Integral Consulting R&D pagal Rumunijoje atlikto bandomojo 
projekto ataskaitą, bendradarbiaudama su S.N.T.F.C „CFR Călători / Romanian 
Railways – Passenger Transport“ regionine Timišoaros keleivinių geležinkelių transporto 
dukterine įmone pagal ECORailS projektą, vykdomą EYE programą „Pažangi energetika 
Europai“. 
Ataskaitą labai įvertino projekto partneriai, potencialūs galutiniai vartotojai arba projekto 
rezultatais suinteresuotos šalys ( geležinkelių administracijos, transporto operatoriai, 
konkurencingiausi riedmenų tiekėjai,... 
Vėliau ši forma su nedideliais pakeitimais buvo įtraukta į parengtą riedmenų pirkimo 
dokumentaciją, kurią 2012 m. rekomendavo Nacionalinis viešųjų pirkimų konsultacinis 
komitetas, koordinuojamas Nacionalinės viešųjų pirkimų reguliavimo ir stebėsenos 
institucija (A.N.R.M.A.P), kaip pavyzdys tam tikriems pirkimų dokumentams Rumunijoje 
atnaujinti ir standartizuoti. 
Kaip ir kitų rekomendacijų, šio priedo tikslas – padėti suprasti aptariamus klausimus ir 
plėtoti tolesnius viešųjų pirkimų dokumentus 
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A.2.1.b – „Excel” lapas, kurį Vupertalio miestas Vokietijoje naudoja apskaičiuodamas 

viešųjų pirkimų procedūrų gyvavimo ciklo sąnaudas. 
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A3.1 Inovatyvios viešųjų pirkimų procedūros viešųjų 
keleivinio miesto transporto paslaugų sutarčių kontekste 
 
Dokumento istorija 

Data Autorius Veiksmas Statusas 
Viešinimo 
lygmuo 

2018 – 
03 – 18  

INTECO -  
Stefan Roseanu 

 A3.1 priedo parengimas V0.1 - 
Juodraštis 

RE 

 

 1. Įvadas 
Europos Sąjungos nariams būdinga vis didesnė urbanizacijos tendencija. Įdiegtos, 
didesnėse ir mažesnėse žmonių gyvenvietėse visoje ES, ir tikimasi, kad jos įdiegs dar 
svarbesnius socialinius ir ekonominius elementus, apibrėžiančius miesto teritoriją. Dėl 
istorinių priežasčių nėra vieno recepto, kuris apimtų visas tokių administracinių organizacijų 
charakteristikas, ir mes galime susidurti su labai tankiomis arba retai apgyvendintomis 
vietomis, kai kalbama apie gyvenamuosius rajonus ar kasdienius socialinius ir ekonominius 
interesus. 

Visose ES valstybėse narėse, reikia suteikti prieigą prie švietimo, sveikatos priežiūros 
paslaugų, viešojo adminsitravimo ir kt., pradedant Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo, o 
vienas iš sprendimų, kaip atsakyti į šį reikalavimą, yra teikti visuotinės ekonomikos svarbos 
paslaugas transporto srityje. Mūsų darbe aptarsime aspektus, susijusius su masiniu 
transportu arba transporto sprendimų teikimu žmonių grupėms, o ne sistemoms, skirtoms 
pavienėms transporto rūšims, prekių gabenimui ir pristatymui. 

Šios ekonominės srities tradicija apima daugybę transporto organizavimo rūšių – nuo 
liberalesnio požiūrio iki viešosios kontrolės. Mokslininkai Matthias Finger ir Dominique Finon 
2011 m. sintetizuotas masinis transportas Europos Sąjungos šalyse ir dabar priklauso 
universaliųjų paslaugų koncepcijai, o Europos lygmeniu jis reguliuojamas daugiausia ES 
reglamentu 1370/2007 (iš dalies pakeistas ir atnaujintas ES reglamentas 2338/2016). 
Mokslininkai nustatė keturias pagrindines mąstymo mokyklas visoje Europoje, kiekviena iš jų 
suteikia skirtingą indėlį reguliuojant naujai liberalizuotą keleivių masinio transporto rinką: 
išskirtos lotynų, anglosaksų, vokiečių ir skandinavų tradicijos. ES reguliavimo ir teisės 
sistemos nuostatos šioje srityje bandė prisitaikyti prie šių vizijų. 

Siekiant suteikti ES piliečiams vis daugiau instrumentų, kad būtų galima naudotis 
kokybiškesnėmis, prieinamesnėmis viešojo transporto paslaugomis, akcentas šiandien yra 
miesto transporto rinkų atvėrimas į skaidrią reguliuojamą konkurenciją. Su naujais teisiniais 
dokumentais, reglamentuojančiais sausumos transporto sektorių (daugiausia ES 
reglamentas nr. 1370 ir ES reglamentas nr. 2338), matome didesnę viešojo transporto 
operatorių konkurenciją ir didesnį susirūpinimą dėl valstybės pagalbos taisyklių laikymosi. 
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Viešosios valdžios institucijos skiria savo viešųjų paslaugų teikėjams viešųjų paslaugų 
sutartis, ir tokie klausimai kaip veiklos išlaidų kompensavimas ir kapitalo investicijos yra 
tvarkomi skaidriai ir iš anksto numatomai. 

 

 
Pav. 1 - pagrindinės sąvokos, reglamentuojančios inovacinius viešųjų pirkimų procesus miesto viešojo 
transporto srityje 

 

Tokiu būdu matome tvirtą ryšį tarp verslo paslaugų sąlygų, įtrauktų į viešųjų paslaugų sutartį, 
ir viešųjų pirkimų strategijų ir procedūrų. 

 

2. Valstybės pagalbinės taisyklės ir suderinamumas su vidaus rinka 
Kai nacionaliniai, regioniniai ir (arba) vietos sprendimų priėmėjai, remdamiesi savo 
tradicijomis, žengia žingsnį įvedant "viešųjų paslaugų įsipareigojimus", o rinka pati negali 
teikti ekonominių sprendimų, turi būti sudaromi sutartiniai santykiai tarp kompetetingos 
valdžios institucijos ir paslaugų teikėjo. 

Sutartyje gali būti numatytos finansinės ar kitos pobūdžio kompensacijos, susijusios su 
grynaisiais nuostoliais, įskaitant investicines nuostatas, skirtas sutarčiai teikti. Didėjant 
konkurencinei rinkai šioje verslo srityje, kompetencijai taikomos valstybės pagalbos taisyklės, 
o Europos teisės aktų leidėjas nustatė teisinę sistemą, kuria ši valstybės pagalba susieta su 
bendrosiomis rinkos sąlygomis ir visuotinės ekonominės svarbos paslaugų sąvoka. 

Valstybės 
pagalbinės 
taisyklės 

visuotinės 
ekonomikos 

svarbos 
paslaugoms

Viešųjų paslaugų 
įsipareigojimai

Viešųjų paslaugų 
sutarčių 

sudarymo 
taisyklės

Prekių, paslaugų 
ir darbų viešųjų 

pirkimų taisyklės
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Akcentuojant ES piliečių socialinę ir teritorinę sanglaudą, siekiant užtikrinti didesnę Europos 
integraciją, kartais rinkos jėgos nepakanka, kad transporto paslaugos būtų teikiamos tinkamu 
lygiu, kad būtų galima patenkinti visus kolektyvius poreikius. "Visuotinės ekonominės 
svarbos paslaugos” (SGEIs) yra esminiai Europos socialinio modelio, kuris yra labai 
konkurencingas ir socialiai įtraukus, elementai. 

VESP yra visuotinės svarbos paslaugų (VSP) dalis, taip pat bendros socialinių interesų 
paslaugos. Dėl keturių pagrindinių tradicijų, reglamentuojančių viešosisos valdžios ir rinkos 
santykius, kuriuos šiandien vadiname visuotinės svarbos paslaugomis (lotynų, aglosaksų, 
vokiečių ir skandinavų), nėra aiškaus veiklų sąrašo, apimančio kiekvieną iš trijų sąvokų. 
Visuotinės svarbos paslaugų reikšmė ir apimtis vis dar vystosi, o ES konkurencijos 
institucijos tikrina, ar nėra akivaizdžių klaidų apibrėžiant (lygmenį) paslaugą visuotinės 
svarbos paslaugų srityje. "Teisingumo Teismas nustatė, kad VESP yra paslaugos, 
pasižyminčios ypatingomis savybėmis, palyginti su kitomis ekonomikos veiklos rūšimis." 

Viešojo transporto paslaugų teikimas naujame rinkos kontekte kelia susirūpinimą viešojo 
transporto suinteresuotosioms šalims dėl valstybės pagalbos rinkos taisyklių laikymosi. Ypač 
tokiose šalyse kaip Rumunija, Ispanija, Italija, Portugalija arba Graikija, kur lotyniška viešųjų 
paslaugų teikimo tradicija ("viešoji paslauga nacionaliniu lygiu apibrėžia kaip paslauga, kurią 
vyriausybė per viešąsias įmones ir viešąjį administravimą teikia viesiems piliečiams, 
nepriklausomai nuo geografinės padėties, lyties, kilmės, socialinio statuso ir pan.[...] Apskritai 
šioje tradicijoje viešoji tarnyba yra politologinė ir teisinė sąvoka") yra atviros diskusijos, kaip 
atsakyti į naują iššūkį, valstybės pagalbos taisykles ir toliau aktyviai investuoti į paslaugų 
kokybę viešojo transporto sektoriuje. 

2003 m. ES Teisingumo Teismas "Altmark" sprendime nustatė vieną iš kertinių aspektų 
vertinant kompetentingos institucijos ir viešojo transporto operatoriaus darbo santykius. 
Rezultatus naudoja konkurencijos institucijos, kai tiria ar priima sprendimą dėl valstybės 
pagalbos procedūrų, susijusių su VESP. 

Sprendime "Altmark" Teisingumo Teismas nusprendė, kad kompensacija už viešąsias 
paslaugas nėra valstybės pagalba, kaip apibrėžta TFEU 107 straipsnyje, jeigu įvykdomi 
keturi kriterijai: 

• Pirma, pagalbą gaunantii įmonė turi iš tikrųjų vykdyti viešųjų paslaugų įsipareigojimus, 
o įsipareigojimai turi būti aiškiai apibrėžti. 

• Antra, parametrai, kuriais remiantis apskaičiuojama kompensacija, turi būti iš anskto 
nustatyta objektyviai ir skaidriai. 

• Trečia, kompensacija negali viršyti to, kas būtina visoms ar daliai išlaidų, patirtų 
vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimus, padengti, atsižvelgiant į atitinkamas 
pajamas ir pagrįstą pelną. 

• Galiausiai, kai įmonė, kuri konkrečiu atveju vykdo viešųjų paslaugų įsipareigojimus, 
nėra pasirinkta pagal viešųjų pirkimų procedūrą, kuri leistų pasirinkti tiekėją, galintį 
teikti tokias paslaugas už mažiausią kainą bendruomenei, reikalingas kompensacijos 
dydis turi būti nustatomas remiantis sąnaudų analize, kurią būtų patyrusi tipiška 
įmonė, jei ji būtų gerai valdoma ir tinkamai aprūpinta. 
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Europos Komisija paskelbė naujas gaires, kaip viešųjų transporto sutarčių darbo grupės 
turėtų laikytis šių keturių kriterijų. Siekdama išvengti sumažėjusio piliečių teikiamų paslaugų 
lygio, Komisija daro skirtį tarp "mažiausios kainos" ir "ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo", 
tvirtinančio antrąjį kelią, taip pat atsakydama į "Almark" kriterijus. 

Su sąlyga, kad sutarties sudarymo kriterijai, įskaitant aplinkosaugos ar socialinius, yra 
glaudžiai susiję su teikiamos paslaugos turiniu ir ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu, 
atitinkančiu rinkos vertę. 

Esant tokioms aplinkybėms, susigrąžinimo mechanizmas gali būti tinkamas, kad ex ante būtų 
sumažinta per didelė kompensacija. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimą dėl 
sutarties sudarymo, privalo numatyti, kad kokybiniai standartai, kuriuos turi atitikti visi ūkio 
subjektai, turi būti vertinami, arba atsižvelgti į kokybinius aspektus, susijusius su įvairias 
pasiūlymais. 

Todėl Komisija nėra atsakinga už kriterijų sąrašą, pagal kurį nustatoma konkrečios 
paslaugos interesai. Valstybių narių valdžios institucijos turi nustatyti, ar paslauga yra 
bendrojo intereso. 

ES taisyklių taikymo viešųjų pirkimų ir vidaus rinkos taikymo visuotinės svarbos paslaugoms 
vadovas SWD (2013 m.) 53 final/2. 

 
3. Viešojo transporto viešųjų pirkimų procedūros 
Prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų srityje, kurioje prašoma teikti viešojo transporto 
paslaugas miesto zonoje, kurioje yra keletas suinteresuotų šalių: 
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Fig. 2 - Pagrindiniai viešojo pirkimo viešųjų pirkimų procese dalyvaujantys subjektai ir paslaugos  

PSC bendrosios darbo 
sąlygos

• Europos Komisija| Europos Parlamentas
• Nacionalinės vyriausybės| Nacionaliniai Parlamentai

• Europos Konkurencijos institucijos
• Nacionalinės konkurencijos institucijos

• Europos viešųjų pirkimų institucijos
• Nacionalinės viešųjų pirkimų institucijos
• Nacionalinės viešųjų paslaugų institucijos

PSC rengia, tvirtina ir 
patvirtina kompetentingas 

institucijas

• Savivaldybė ar
• Savivaldybių asociacijos struktūros

• Vietos tarybos
• Konkurencijos institucijos

PSC suteikdama 
kompettentingas 

institucijas

• Miesto transporto institucijos
• Miesto transporto institucijų asociacijos struktūros

Valstybės pagalbos 
taisyklių laikymasis

• Nacionalinės konkurencijos institucijos
• Europos konkurencijos institucijos

Pirkimų įgyvendinimo 
padaliniai

• Kompetetingos institucijos
• Viešojo transporto operatoriai

Kontrolės institucijos

• Viešųjų pirkimų institucijos
• Vietiniai audito rūmai

• Europos konkurencijos institucijos
• Vietinė teismų sistema
• Europos teismų sistema
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4. Inovatyvūs viešųjų paslaugų sistemos sprendimai 
Siekiant įgyvendinti inovatyvius prekių, paslaugų ir darbų pirkimo procedūrų sprendimus, 
susijusius su viešųjų paslaugų sutartimis dėl miesto masinio transporto, valdžios institucijos 
turėtų įgyvendinti tam tikras procedūras, skirtas apibrėžti VESP taikymo sritį ir vėlesniame 
etape įsigyti viešuosius pirkimus. 

 

Fig. 3 - Inovatyvios viešųjų pirkimų procedūros, kuriomis siekiama atsakyti į valstybės pagalbos 
taisykles visuotinės ekonomikos svarbos paslaugoms  

Įgyvendinti (inovatyvius) mobilumo sistemų ir sprendimų, paremtų viešųjų paslaugų sutarties nuostatomis, 
pirkimo procesus

Įtraukti viešojo transporto tiklus ir uždavinius į konkurencinius/tiesioginius viešųjų paslaugų sutarčių 
sudarymo dokumentus

Apibrėžti paslaugos vystymosi tikslus ir sutarties laikotarpiu, perkančiajai 
organizacijai ir viešojo transporto operatoriui paskirtas pareigas

Nustatyti orientacines kapitalo sąnaudas rinkos sprendimuose ir sprendimuose 
dėl mokslinių tyrimų ir tehnologijų plėtros

Nustatyti viešųjų paslaugų įsipareigojimus miesto transportui

Atsižvelgiant į judumo mieste tikslus ir uždavinius, kompetentinga institucija 
turėtų apibrėžti viešųjų paslaugų įsipareigojimų, taikomų viešojo transporto 

paslaugoms lygį.
Nustatyti šių PSOs įgyvendinimo strategiją ir nustatyti jų įgyvendinimui 

reikalingas investicijas ir veiklos poreikius

Nustatyti strateginius tikslus ir uždavinius judumo mieste srityje
(Judumo mieste planai)

Remiantis bendrąja miesto strategija, šis dokumentas turėtų nustatyti ir ieškoti 
sprendimų į analizuojamus miesto teritorijos tvarumo tikslus

Nėra vieno sprendimo, kaip apibrėžti šių rodiklių skaičių ir lygį, tačiau kai 
kurie iš jų turėtų spręsti bent jau šiuos klausimus:
• aplinkos apsauga; ekonominis tvarumas; socialinis ir kultūrinis vystymasis; 

prieinamumas

Nustatyti miesto plėtros strateginius tikslus ir uždavinius

Turėtų būti įtraukti tvarumo rodiklai, kad būtų užtikrintas žmonių ir prekių 
judumas

Turėtų apibrėžti judumo sprendimus tarp visuotinės ekonominės svarbos 
paslaugų
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5. Santrauka ir išvados 
Europos Sąjungos valstybėse narėse viešojo transporto veikla laikoma visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugų dalimi, nes jos suteikia galimybę piliečiams naudotis 
pagrindinėmis judumo ir prieinamumo teisėmis. Mes tęsiame ilgalaikį reformų procesą, kai 
monopolinės viešosios paslaugos palaipsniui keičiasi reguliuojamomis rinkomis, o viešojo 
transporto įmonė ketina pakeisti viešojo transporto administracijas. 

Šioms reguliuojamoms rinkoms skiriamos viešųjų lėšų išlaidos, nes tiesioginės pajamos 
neapima visų veiklos sąnaudų, o viešosios valdžios institucijos viešųjų paslaugų sutartis 
suteikia viešojo transporto operatoriams, kai potencialūs nuostoliai padengiami 
kompentacijomis už viešųjų paslaugų įsipareigojimų vykdymą. 

Nacionalinės ir Europos konkurencijos institucijos tikrina, ar šie sutartiniai santykiai atitinka 
valstybės pagalbos taisykles, kad būtų išvengta per didelės ar nepakankamos 
kompensacijos įmonėms ir sudarytos sąlygos konkuruoti rinkoje. Jeigu atsakant į sutartis dėl 
aiškių viešųjų paslaugų įsipareigojimų, viešosios lėšos, skirtos viešojo transporto 
paslaugoms valdyti (tiek operacinėms, tiek kapitalo išlaidoms padengti), yra laikomos 
atitinkančiomis vidaus rinkos sąlygas ir joms nataikomi valstybės pagalbos tyrimai. 

Viešųjų pirkimų procesai turėtų būti susiję su tokiomis viešųjų paslaugų sutartimis. 

Viešųjų paslaugų sutarčių nuostatose turėtų būti numatyti aiškūs viešųjų paslaugų 
įsipareigojimai, kad viešųjų pirkimų vykdymo padaliniai įsteigti viešosios valdžios ir viešojo 
transporto operatoriaus lygiu, galėtų įgyvendinti šiuolaikines ir inovatyvias viešųjų pirkimų 
procedūras, numatytas viešųjų pirkimų teisinėje sistemoje, kurių tikslas - plėtoti paslaugų lygį 
sutartiniu laikotarpiu ir ne tik: 

1. sumažinti paslaugos poveikį aplinkai; 
2. padidinti paslaugų dažnumą ir aprėptį; 
3. padidinti paslaugų patikimumą; 
4. teikti daugiarūšio ir daugelio operatorių paslaugas; 
5. mažesnės naudotojo išlaidos vienam vartotojui; 
6. padidinti naudotojų ir darbuotojų patogumą ir saugumą; 
7. padidinti pinigų išlaidų skaidrumą; 
8. padidinti rodiklius, stebint ir pranešant apie skaidrumą ir patikimumą; 
9. mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros inovacijų tikslai. 

 
Viešųjų paslaugų įsipareigojimai kartu su teisinga kompensavimo sistema sukurtų veiklos 

sistemą, skirtą plėtoti ir vykdyti viešą prekių, paslaugų ir darbų įsigijimo procedūras, 
viršijančias finansinius taupymus ir taupant ekonomiką. 
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