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Nusipirkti galima tik nekokybiškas prekes, 

paslaugas ar darbus

Pirkti galima tik pigiausias prekes 

ar paslaugas

Pirkti galima tik pagal 

mažiausios kainos kriterijų





Racionalumas – mąstymo bei veiklos 

būdas paremtas protu ir logika, 

siekiant tikslingai ir efektyviai 

išnaudoti aplinkybes bei valdomus 

išteklius. Įvertinami galimų 

sprendimų kainos ir tikėtinų 

rezultatų santykio pokyčiai, 

kylančios rizikos, ekonominis ir 

technologinis pagrįstumas.

Wikipedia

Perkančioji organizacija turi 

siekti, kad prekėms, paslaugoms 

ar darbams įsigyti skirtos lėšos 

būtų naudojamos racionaliai.

Viešųjų pirkimų įstatymas 17 str.
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VIEŠIEJI PIRKIMAI STATYBOS SEKTORIUJE
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KAIP ATRODO KOKYBĖ STATYBOS SEKTORIAUS 
VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE?



Pavyzdys Nr. 1

Vertinimo kriterijai Lyginamasis svoris 

ekonominio naudingumo 

įvertinime

1. Pirmasis kriterijus – Kaina (C) X=60

1. Antrasis kriterijus – Už sutarties vykdymą 

atsakingų specialistų kvalifikacija (I)

Y=40



1 kriterijus 1 balas, jeigu Už sutarties vykdymą atsakingas specialistas / darbuotojas kaip projekto

vadovas per paskutinius 5 metus yra sėkmingai parengęs bent vieną naujos statybos pastato

arba pastatų grupės techninį projektą, kurio / kurių bendras plotas yra ne mažesnis kaip 5

000 m2.

2 balai, jeigu <...> yra ne mažesnis kaip 10 000 m2;

3 balai, kai <...> yra ne mažesnis kaip 15 000 m2.

2 kriterijus 1 balas, jeigu Už sutarties vykdymą atsakingas specialistas / darbuotojas kaip projekto

vadovas per paskutinius 5 metus yra sėkmingai parengęs bent vieną visuomeninės paskirties

pastato, kurio bendras plotas ne mažesnis kaip 1000 m2, naujos statybos / rekonstrukcijos

projektą, kurio apimtyje buvo suprojektuota bent viena koncertų / teatro salė su ne mažiau

kaip 100 stacionarių sėdimų vietų.

2 balai, jeigu <...> 2000 m2, naujos statybos / rekonstrukcijos projektą, kurio apimtyje buvo

suprojektuotos bent dvi koncertų / teatro salės su ne mažiau kaip 200 stacionarių sėdimų

vietų.

3 balai, jeigu <...> 3000 m2, naujos statybos / rekonstrukcijos projektą, kurio apimtyje buvo

suprojektuota bent dvi koncertų / teatro salės su nemažiau kaip 400 stacionarių sėdimų vietų.

3 kriterijus 1 balas, kai Už sutarties vykdymą atsakingas specialistas / darbuotojas kaip projekto vadovas

per paskutinius 5 metus yra sėkmingai parengęs bent vieną visuomeninės paskirties pastato,

kurio bendras plotas ne mažesnis kaip 1000 m2, naujos statybos / rekonstrukcijos projektą,

kurio apimtyje buvo suprojektuota bent viena kino salė su ne mažiau kaip 50 stacionarių

sėdimų vietų.

2 balai, kai <...> ne mažesnis kaip 2000 m2, naujos statybos / rekonstrukcijos projektą,

kurio apimtyje buvo suprojektuotos bent dvi kino salės su ne mažiau kaip 100 stacionarių

sėdimų vietų.

3 balai, kai <...> ne mažesnis kaip 3000 m2, naujos statybos / rekonstrukcijos projektą,

kurio apimtyje buvo suprojektuota bent dvi kino salės su ne mažiau kaip 100 stacionarių

sėdimų vietų.



1 kriterijus bendrinis, tinkamas bet kokios paskirties pastatas

Kas blogai?

2 ir 3 kriterijus apima 2 skirtingus parametrus – tai gali

dirbtinai siaurinti konkurenciją

Vertinama tik projekto vadovo kvalifikacija, nors pirkimo

vykdytojas grindė, kad labai svarbi tinkama akustinės dalies

rengimo patirtis



Rekomendacijos

Pirkimo sutarčiai įvykdyti priskirtų darbuotojų kvalifikacija gali būti

vertinama, kai tai daro reikšmingą įtaką pirkimo sutarties įvykdymo kokybei

Patirtis turi būti tiesiogiai susijusi su pirkimo objektu

Kriterijai neturi dubliuotis

Galėtų būti vertinama nebūtinai tik vieno specialisto kvalifikacija

Turi būti aišku, kokie objekto parametrai svarbiausi – pagal kurį parametrą

vertinama specialistų kvalifikacija



Pavyzdys Nr. 2

Vertinimo kriterijai Lyginamasis svoris 

ekonominio naudingumo 

įvertinime

Pirmas kriterijus: Kaina (C) X = 70

Antras kriterijus: Darbų atlikimo terminas (T1) Y1= 20

Vertinamas darbų atlikimo laikas (nurodomas mėnesiais). Trumpiausią darbų

atlikimo laiką pasiūliusiam dalyviui suteikiamas maksimalus įvertinimas.

Trečias kriterijus: Sąžiningos prekybos sąlygos (T2) Y2= 10

Vertinama pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams, įskaitant

subrangovo darbuotojus, mokėtina atlyginimo dalis, viršijanti tiekėjo arba

subrangovo kilmės šalyje nustatytą minimalų darbo užmokestį. Tiekėjas kartu

su pasiūlymu turi pateikti informaciją apie pirkimo sutartį vykdysiantiems

darbuotojams, įskaitant subrangovo darbuotojus, numatomus mokėtinus

atlyginimus.



Maksimalus galimas darbų atlikimo terminas yra 12 mėnesių. Minimalus darbų

atlikimo terminas yra 7 mėnesiai.

Bendras darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas

iki 2 kalendorinių mėnesių laikotarpiui

Pateiktas darbų atlikimo grafiko aiškinamasis raštas su informacija pagal

skyrius:

• aprašyti Statybos darbų organizavimą, šiame konkrečiame projekte,

atsižvelgiant į šio objekto specifiką ir į savo siūlomą darbų atlikimo

terminą.

• pateikti resursų valdymo planą. Resursų valdymo plane turi būti nurodyta,

kaip tiekėjas organizuos darbo jėgos (žmogiškųjų išteklių) pasitelkimą,

mechanizmų ir medžiagų tiekimą, turi būti pateikti šių resursų našumo

apskaičiavimai, resursai turi būti susieti su siūlomu darbų atlikimo

grafiku.

• pateikti statybos darbų organizavimo schemą, kurioje turi būti

privažiavimai, patekimai į statybvietę, medžiagų ir mechanizmų

sandėliavimas, prisijungimai prie energijos išteklių, atliekų laikymo

vietos ir transporto judėjimo schemos.



Rekomendacijos

Bendruoju atveju – termino nustatyti kaip ekonomiškai naudingiausio

pasiūlymo kriterijaus NEREKOMENDUOJAME

IŠSKYRUS

• Kai terminas tiek svarbus, kad niekaip negali būti pratęstas

• Neįvykdžius laiku, pirkimo vykdytojas patiria žalą ar negauna pajamų ir

visa tai išreikšta finansine išraiška

• Tiekėjas, neįvykdęs laiku dėl savo kaltės, privalo padengti pirkimo

vykdytojo patirtą realią finansinę žalą



Pavyzdys Nr. 3

Vertinimo kriterijai Lyginamasis svoris 

ekonominio naudingumo 

įvertinime

Pirmas kriterijus: Kaina (C) X = 70

Antras kriterijus: Darbų atlikimo terminas (T1) Y1= 20

Vertinamas darbų atlikimo laikas (nurodomas mėnesiais). Trumpiausią darbų

atlikimo laiką pasiūliusiam dalyviui suteikiamas maksimalus įvertinimas.

Trečias kriterijus: Sąžiningos prekybos sąlygos (T2) Y2= 10

Vertinama pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams, įskaitant

subrangovo darbuotojus, mokėtina atlyginimo dalis, viršijanti tiekėjo arba

subrangovo kilmės šalyje nustatytą minimalų darbo užmokestį. Tiekėjas kartu

su pasiūlymu turi pateikti informaciją apie pirkimo sutartį vykdysiantiems

darbuotojams, įskaitant subrangovo darbuotojus, numatomus mokėtinus

atlyginimus.



Vertinamas ankstesnių laikotarpių darbo užmokestis

Dažniausios klaidos

Vertinant neatsižvelgiama į skirtingą darbuotojų kvalifikaciją

Vertinant neatsižvelgiama į skirtingą darbuotojų skaičių

Neprižiūrimas sutarties vykdymas



Rekomendacijos

Vertinti tik sutartį vykdysiančių asmenų darbo užmokestį

Išskaidyti į subkriterijus pagal skirtingą darbuotojų kvalifikaciją:

• nekvalifikuoti darbininkai ir pagalbininkai

• kvalifikuoti darbininkai

• specialistai

Atsižvelgti į siūlomų pasitelkti darbuotojų skaičių

Neįtraukti į vertinimą vadovaujančias pareigas užimančių darbuotojų

Užsitikrinti sutarties vykdymo kontrolę



O KĄ VPT?



KITI TAIKYTINI KRITERIJAI 



Kriterijai

Papildoma statinio garantinio termino trukmė (reali, pamatuojama)

Statinio informacinio modelio naudojimas

https://www.cpva.lt/es-fondu-investicijos-2014-2020-m./dokumentai/476/act709?sqid=c09d6dddb6fd26a311e45c47ca15bf8fd2e6809a

Realiu laiku pasiekiamo statybos darbų žurnalo taikymas statybvietėje

Darbuotojų apskaitos sistemos taikymas statybvietėje

https://www.cpva.lt/es-fondu-investicijos-2014-2020-m./dokumentai/476/act709?sqid=c09d6dddb6fd26a311e45c47ca15bf8fd2e6809a


KAS TOLIAU? 



AČIŪ

Jovita.Petkuvienė@vpt.lt

http://vpt.lrv.lt/lt/metodine-

pagalba/gaires-ir-rekomendacijos
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