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1. Programos viešųjų pirkimų taisyklės:
bendroji informacija
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Paramos gavėjams ir partneriams
iš Lietuvos ir Latvijos taikomi:
•
•

•

•

Atitinkami viešųjų pirkimų įstatymai;
Lietuvos organizacijoms, kurios nėra viešųjų pirkimų subjektai,
taikomas: 2010 m. kovo 25 d. Vidaus reikalų ministro įsakymas
nr. 1V-176 “Dėl 2007-2013 metų Europos Sąjungos finansinio
laikotarpio Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės
bendradarbiavimo per sieną programų projektams vykdyti
reikalingų pirkimų, atliekamų Lietuvos įmonių, įstaigų ir
organizacijų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, taisyklių
patvirtinimo”;
Latvijos nevyriausybinėms organizacijoms taikomos Viešųjų
pirkimų procedūros taikymo taisyklės (2008 m. vasario 5 d.,
Vyriausybės nutarimas Nr. 65) (jei aktualu);
IR kilmės šalies bei priklausymo valstybei taisyklės.
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Paramos gavėjams ir
partneriams iš Baltarusijos
• IV priedas prie Paramos sutarties
• Tuo atveju, kas nėra išaiškinta IV priede, pvz., detalios
procedūros, pirkimo dokumentai ir t.t. :
• PRAG 2008 m. versijos 3 skyrius (Paslaugos), 4 skyrius
(Prekės), 5 skyrius (Darbai), pritaikyti prie IV priedo
specialiųjų sąlygų. Rekomenduojame!
• arba Paramos gavėjo šalies nacionaliniai teisės aktai,
kurie atitinka geriausią tarptautinę praktiką – t.y. jie turi
būti pakoreguoti, kad atitiktų IV priedo ir PRAG
taisykles. Šioms korekcijoms galite naudoti dokumentą
“INTERACT ENPI Guide on Procurement”.
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Organizacijoms iš Baltarusijos –
Paramos sutarties IV PRIEDAS
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http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation
7
/practical_guide/previous_versions/2008/index_en.htm

Kilmės šalies ir priklausymo
valstybei taisyklės: šalių
sąrašas
• ES šalys narės – 27
• Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės šalys:
• Alžyras, Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Egiptas, Gruzija,
Izraelis, Jordanija, Libanas, Libija, Moldova, Marokas, Vakarų
kranto ir Gazos ruožo Palestinos vyriausybė, Rusijos Federacija,
Sirija, Tunisas, Ukraina
• Šalys kandidatės:
• Kroatija, Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija, Turkija,
Albanija, Bosnija, Juodkalnija, Serbija, įskaitant Kosovą.
• Europos ekonominės erdvės šalys:
• Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija
8
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Priklausymo
valstybei taisyklė
•

•
•

Pirkimo procedūrose lygiomis teisėmis gali dalyvauti visi
fiziniai ir juridiniai asmenys iš anksčiau išvardytų
valstybių.
Netaikoma paslaugų teikėjo darbuotojams.
Pirkimų dalyviai privalo nurodyti, iš kurios jie yra
valstybės, pateikdami priklausymą valstybei įrodančius
dokumentus, įprastus pagal jų nacionalinius teisės aktus.
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Kilmės šalies taisyklė
• VISŲ prekių ir medžiagų, įsigytų pagal paramos sutartį,
kilmės šalis turi būti viena iš valstybių, išvardyta anksčiau.
• Tai apima statybose naudojamas medžiagas;
• Netaikoma rangovo įrangai, kurią jis naudoja statybų
metu.
• Daugiau informacijos apie “kilmę” rasite čia:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_du
ties/rules_origin/index_en.htm
• “Kilmės” reikšmė ir apibrėžimas pateiktas čia: ES muitinės
kodeksas, Tarybos reglamentas 2913/1992 Str. 23-24
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Kilmės sertifikatas
•

Pirkimą laimėję tiekėjai privalo pateikti kilmės įrodymą (kilmės
sertifikatą) ne vėliau nei kartu su pirmąja sąskaita, jeigu įrangos
ar transporto priemonių vieneto vertė viršija 5000 eurų.
Prekėms, kurių vertė už vienetą yra lygi arba mažesnė už 5000
eurų, reikia pateikti tiekėjo pažymą, liudijančią prekių kilmę.
Kilmės sertifikatas turi būti išduotas kompetentingų prekių
kilmės šalies institucijų ir turi atitikti Europos Komisijos teisės
aktuose nustatytas taisykles.
Reikalavimai kilmės sertifikatui:
• ES muitinės kodekso 12 straipsnis;
• ES muitinės kodekso įgyvendinimo taisyklės, Komisijos
reglamentas (EEC) Nr. 2454/93 Str. 47-62, priedas 12
11
(sertifikato pavyzdys).

•

•

Priklausymo valstybei ir kilmės
šalies taisyklės. Praktinis
patarimas
•

Detaliai paaiškinkite abi taisykles kvietime teikti
pasiūlymus pirkimo konkursui, pridėdami tinkamų šalių
sąrašą.

•

Paprašykite konkurso dalyvių pasirašyti deklaraciją, kad jie
yra susipažinę su abiem taisyklėmis ir kad jų siūlomų darbų,
prekių ir paslaugų kilmė ir priklausomybė valstybei atitinka
reikalavimus.
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Priklausymo valstybei ir
kilmės šalies taisyklės:
pirmenybė neteikiama!
• Pirmenybė neteikiama tiekėjams ir darbų bei paslaugų
teikėjams, kurie priklauso kuriai nors vienai valstybei iš
tinkamų valstybių sąrašo (pvz., įmonės iš Lietuvos)!
• Pirmenybė neteikiama prekėms, kurių kilmės šalis yra kuri
nors viena šalis iš tinkamų šalių sąrašo!
• Priklausymo valstybei ir kilmės šalies taisyklių reikalavimus
atitinka visos anksčiau išvardytos šalys, NEPAISANT TO,
KOKIA YRA TINKAMA PROGRAMOS TERITORIJA !
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Išimtys iš priklausymo
valstybei ir kilmės šalies
taisyklių
• Išimtys gali būti daromos šiais atvejais:
– taisykles atitinkančiose šalyse nesant būtinų prekių ar
paslaugų
– perkant ypatingos skubos tvarka
– Jeigu taisyklių laikymasis padarytų projekto ar Programos
įgyvendinimą neįmanomą arba labai sudėtingą
Jeigu kilmės šalies reikalavimo neatitinkanti prekė yra
pigesnė už ES arba vietos prekę, IŠIMTIS JAI NETAIKOMA!
• Išimtys taikomos tik gavus Europos Komisijos IŠANKSTINĮ
PAKEITIMĄ (DEROGATION) per Bendrąją valdymo instituciją.
14
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Pasiūlymų vertinimo
kriterijus: kainos ir kokybės
santykis
Pirkimus turi laimėti ekonomiškiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas (teikėjas),
t.y. pasiūlęs geriausią kainos ir kokybės santykį.
• Jeigu siekiate įsigyti aukštesnės kokybės paslaugą ar produktą už didesnę
kainą, pirkimo dokumentuose pateikite kriterijus, balus ir jų apskaičiavimo
metodiką.
Kainos ir kokybės santykio nustatymas darbų ir prekių įsigijimo atveju:
• Nuo pirkimo pradžios nustatomas reikalaujamas kokybės lygis
apibrėžiamas kaip minimalūs techniniai reikalavimai pirkimo
dokumentuose
• Laikoma, kad kiekvienas juos atitinkantis pasiūlymas atitinka kokybės
reikalavimus
• Tada pasiūlymas už mažiausią kainą gali būti laikomas “turinčiu geriausią
kainos ir kokybės santykį“
 Taikant šį metodą, negalima pasirinkti geresnio pasiūlymo, kurio kaina
15
aukštesnė!

Pirkimų skaidymas
• Negalima dirbtinai skaidyti pirkimų, siekiant sumažinti viešiesiems
pirkimams taikomus reikalavimus.
• Skaidymai įmanomi tik pagal:
1. Tipą: savo prigimtimi viešąjį pirkimą sudaro keli tipai:
paslaugos, prekės ir (arba) darbai;
2. Prigimtį: perkami iš esmės skirtingi elementai (pvz.: traktoriai
ir medicininė įranga);
– Galima organizuoti pirkimus keliomis dalimis, skirtingos
įmonės parduoda prekes, paslaugas ar darbus atskiroms
pirkimo dalims.
Jeigu pirkimai skaidomi dėl to, kad prekės, paslaugos ar darbai
įsigyjami skirtingu metu, reikia naudoti konkurencingesnę
procedūrą, tinkančią visai neišskaidyto pirkimo sumai.
16
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Pirkimai prieš pasirašant
Paramos sutartį
Paramos sutarties Bendrųjų sąlygų 14.1 straipsnis:
• Išlaidos yra tinkamos tik jeigu jos patirtos projekto įgyvendinimo
laikotarpiu.
• Pirkimo procedūros gali būti pradėtos prieš projekto pradžios datą,
tačiau sutartys su atrinktais tiekėjais (teikėjais) gali būti pasirašytos
tik nuo projekto pradžios datos.
• Bet kuriuo atveju, net ir vykdant pirkimus iki projekto pradžios,
būtina laikytis visų pirkimų taisyklių (nacionalinių lietuviams ir
latviams bei IV Paramos sutarties priedo baltarusiams), įskaitant ir
priklausymo valstybei bei kilmės šalies taisykles.
• Įprastinės paslaugų/ darbų/ tiekimų sutartys, kurias Paramos
gavėjas ar partneris yra sudaręs iki projekto pradžios, negali būti
17
naudojamos projektui. Būtina vykdyti naujus pirkimus.

Viešinimo elementai
• Visuose viešųjų pirkimų skelbimuose ir laiškuose bei patikslinimuose,
skirtuose konkurso dalyviams, – privalo būti Programos ir projekto
pavadinimai, Europos Sąjungos ir Programos logotipai bei užrašas
apie ES finansavimą angliškai ir nacionaline kalba.
• Visuose susitarimuose ir sutartyse bei pasiūlymų vertinimo
ataskaitose turi būti projekto numeris ir (arba) pavadinimas.
Rekomenduojame įrašyti ir Programos pavadinimą.
• Visuose atviruose vertinimo komiteto posėdžiuose turi būti ES
vėliava.
• Ant sąskaitų – projekto numeris.
• Ant įrangos – lipdukai su ES viešinimo ženklais.
• Ant pastatų ir patalpų – atminimo lentelės, prie lauko infrastruktūros
(kelių, parkų) – informaciniai stendai.
18

9

3/29/2012

Paramos gavėjo vaidmuo
planuojant ir vykdant
pirkimus
Priklausomai nuo projekto, Paramos gavėjas gali prisiimti šiuos
įsipareigojimus:
• planuoti viešuosius pirkimus – sukurti ir peržiūrėti projekto
pirkimų planą;
• padėti partneriams ruošiantis viešiesiems pirkimams pagal
PRAG reikalavimus (informuoti apie šiuos reikalavimus, galimus
mokymus, dokumentus, kuriuos reikia užpildyti);
• padėti partneriams spausdinti skelbimus apie tarptautinius
pirkimus tarptautiniuose šaltiniuose (PRAG reikalavimas);
• Bendrauti su JTS ir auditoriumi neaiškiais klausimais.
19

Paramos gavėjo vaidmuo
teikiant dokumentus JTS
Paramos gavėjas turi pateikti JTS:
• Projekto pradžioje – Pirkimų planą su informacija, ką kasmet
ketina įsigyti kiekvienas partneris.
• Kai tik išspausdinamas/ paskelbiamas tarptautinio pirkimo
skelbimas – nuorodą JTS (projektų vadovui ir projektų
finansininkui).
• Su ataskaitomis – kilmės sertifikatus už prekes, kurių vieneto
vertė viršija 5000 eurų.
• Bet kurį kitą dokumentą, jeigu jo paprašoma papildomai.
• Prieš pasirašydami sutartį su pirkimų konkurso laimėtoju,
Paramos gavėjas ar partneriai iš Baltarusijos privalo užpildyti
pirkimų Patikros lapą. Organizacija turi saugoti jį ir, paprašius JTS,
pateikti jį.
20
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2. Pirkimų patikra

21

Kas tikrina pirkimus?

• Projekto auditorius(ai)
• Jungtinis techninis sekretoriatas
• Bendroji valdymo institucija
• Išorinis auditorius, nusamdytas Bendrosios valdymo
institucijos atsitiktinėms patikroms atlikti
• Europos Komisija, OLAF, Europos audito rūmai ir bet
kuris jų nusamdytas išorinis auditorius.
22
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Tikrinami dalykai 1

• Pirkimo procedūros, – kaip jos atitinka Lietuvos ar Latvijos
nacionalinius teisės aktus, IV Paramos sutarties priedą ir
(organizacijų iš Baltarusijos atveju) neprieštarauja PRAG 3, 4 ir
5 skyriams;
• Pirkimo dokumentai;
• Patikrinimai praktikoje: ar iš tiesų įsigyta įranga ir atlikti
darbai? Ar jie atitinka tai, kas parašyta projekto aprašyme ir
ataskaitose?
• Papildoma informacija, iškilus bet kokioms abejonėms.
23

Tikrinami dalykai: įrodymai 2
Remiantis Paramos sutarties Bendrųjų taisyklių 16.3 straipsniu,
Paramos gavėjas ir partneriai privalo saugoti dokumentus, kurie:
• įrodo, kad pirkimo procedūros įvyko (pirkimo dokumentai,
pasiūlymai konkursui ir jų vertinimo ataskaitos);
• parodo įsipareigojimus (sutartys ir užsakymų formos);
• įrodo, kad buvo suteiktos paslaugos (patvirtintos ataskaitos,
laikaraščiai, transporto bilietai, dalyvavimo seminaruose,
konferencijose ir kursuose įrodymai (įskaitant juose gautą
medžiagą, sertifikatus ir t.t.) ir t.t.;
• įrodo, kad gautos prekės (pristatymo lapai iš tiekėjų);
• įrodo, kad baigti darbai (priėmimo sertifikatai);
• liudija apmokėjimą (sąskaitos ir čekiai bei panašūs įrodymai).
24
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3. Patarimai Paramos gavėjams ir
partneriams

25

Patarimas “Ką daryti” 1

• Suplanuokite pirkimus jau projekto pradžioje. Numatykite, kurių
šaltinių lėšas naudosite. Organizacijoms iš Baltarusijos labai
rekomenduojame pirkimams naudoti tik ES finansavimo lėšas.
• Numatykite pirkimams pakankamą laiko ir lėšų rezervą.
• Išsiaiškinkite jūsų organizacijai taikomas taisykles.
• Sekite subkontraktavimui (ką atliksite ne jūs) nustatytus limitus.
• Konsultuokitės su JTS, Bendrąja valdymo institucija ir (arba) savo
auditoriumi, jei turite klausimų ar abejonių.
• Skelbkite pirkimų skelbimus ir dokumentus visose reikiamose
medijose ir visomis reikiamomis kalbomis (pvz., tarptautinio
pirkimo atveju privaloma angliškai paskelbti bent pirkimo skelbimą;
kiti dokumentai gali būti nacionaline kalba).
26
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Patarimas “Ką daryti” 2
• Parenkite aiškias ir sąžiningas technines sąlygas, techninę
specifikaciją, instrukcijas tiekėjams (teikėjams) ir vertinimo
kriterijus.
• Į pirkimo dokumentus įtraukite reikalavimus laikytis priklausymo
valstybei ir kilmės šalies taisyklių. Prašykite visų reikalingų
įrodymų ir sertifikatų.
• Venkite bet kokio galimo interesų konflikto (žr. PRAG apibrėžimą:
2.3.6)
• Kruopščiai ir kuo išsamiau dokumentuokite visas pirkimo
procedūras, nuo mažiausio (pirkimo iš vieno tiekėjo) iki didžiausio
(tarptautinio) pirkimo. Dokumentus tikrins auditoriai ir JTS.
Dokumentus reikia saugoti organizacijoje 7 metus nuo paskutinio
27
lėšų išmokėjimo projektui.

Patarimas “Ko nedaryti” 1
• Nesitikėkite, kad pirkimą galima atlikti greitai.
• Dirbtinai
neskaidykite
pirkimų,
siekdami
išvengti
konkurencingesnių procedūrų.
• Nepasikliaukite vien savo patirtimi, net jei sukaupėte jos nemažai
panašiuose projektuose – taisyklės keičiasi. Laikykitės jų!
• Nemanykite, kad konkursų dalyviai turi pakankamai patirties
pateikti tinkamus pasiūlymus.
• Nesudarykite per daug detalizuotų techninių sąlygų ir
specifikacijos, taip apribodami konkurenciją.
• Netaikykite pirmenybės, apribojimų ar diskriminuojančių veiksnių
konkurso dalyviams ir prekėms, atitinkantiems priklausymo
valstybei ir kilmės šalies taisykles. Nesistenkite nusipirkti prekių tik
28
iš vienos kilmės šalies taisyklę atitinkančios valstybės.
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Patarimas “Ko nedaryti” 2

• Vertindami pasiūlymus nedarykite preferencinių nuolaidų.
• Nesudarykite sutarčių su keletu tiekėjų, pateikusių vienodai gerus
pasiūlymus ir surinkusių vienodą didžiausią balų skaičių.
• Nepirkite prekių, paslaugų ir darbų “kaip įprasta”.
• Nenaudokite procedūrų, kurios neatitinka IV priedo taisyklių arba
yra mažiau konkurencingos už IV priedo taisykles.
• Nevykdykite uždarų pirkimų. Dėl išskirtinės galimybės vykdyti
derybas su vieninteliu tiekėju visada konsultuokitės su JTS.

29

Praktinė užduotis:
raskite klaidas.
Įvykdžius dvi pirkimo procedūras, dviem turizmo informacijos centro
padaliniams buvo nupirkti kompiuteriai ir garso bei vaizdo aparatūra.
Dalis įsigytos įrangos buvo pažymėta ženklais “Made in China”, tačiau
tiekėjas pateikė raštišką deklaraciją, kad prekės atitinka kilmės šalies
taisyklę.
Kita įrangos dalis buvo pagaminta JAV. Siekdamas pateisinti šios
įrangos įsigijimą, ją įsigijęs partneris atliko rinkos tyrimą ir nustatė,
kad ši įranga yra daug pigesnė ir geresnė už europinę.
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INFORMACIJA

JUNGTINIS TECHNINIS SEKRETORIATAS
Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius
Tel.: +370 5 261 0477
fax: +370 5 261 0498
information@enpi-cbc.eu
www.enpi-cbc.eu
JTS informacijos padalinių Latvijoje (Daugpilyje)
ir Baltarusijoje (Vitebske) kontaktai:
www.enpi-cbc.eu
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