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Nacionalinis paramos gavėjų
ir partnerių seminaras
2013 m. spalis

PIRKIMAI PROJEKTUOSE

Teisės aktai, kuriais turi
vadovautis Lietuvos ir Latvijos
organizacijos:
•
•

•
•

Atitinkami viešųjų pirkimų įstatymai;
Lietuvos organizacijoms, kurios nėra viešųjų pirkimų subjektai, taikomas:
2010.03.25 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 (jei aktualu) taikomos Viešųjų
pirkimų procedūros taikymo taisyklės (2013 m. birželio 4 d., Vyriausybės
nutarimas Nr. 299);
IR kilmės šalies bei priklausymo valstybei taisyklės*.
–
–

nustatytos EKPP Reglamente (EC) No 1638/2006, įskaitant tinkamų šalių
sąrašą iš PRAG 2008 2a priedo ARBA
nustatytos nacionaliniais Lietuvos ir Latvijos nacionaliniais teisės aktais,
2
įskaitant tinkamų šalių sąrašus (dėmesio yra sąlygų !).
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Teisės aktai, kuriais turi vadovautis
Baltarusijos organizacijos:
• IV priedas prie Paramos sutarties
• Atvejais, kurie nėra išaiškinti IV priede (pvz., detalios procedūros,
pirkimo dokumentai ir t.t.) – geriausia tarptautinė praktika:
• PRAG 2008 m. versijos 3 skyrius (Paslaugos), 4 skyrius (Prekės), 5
skyrius (Darbai), pritaikyti prie IV priedo specialiųjų sąlygų.
Rekomenduojame!
• Taip pat galima naudoti pirkimų iš vieno tiekėjo formas iš 2012 m. PRAG.

•

• arba Paramos gavėjo šalies nacionaliniai teisės aktai, pakoreguoti,
kad atitiktų IV priedo ir PRAG taisykles.
IR kilmės šalies bei priklausymo valstybei taisyklės*.
–
–

nustatytos EKPP Reglamente (EC) No 1638/2006, įskaitant tinkamų šalių
sąrašą iš PRAG 2008 2a priedo ARBA
nustatytos nacionaliniais Lietuvos ir Latvijos nacionaliniais teisės aktais,
3
įskaitant tinkamų šalių sąrašus.

Baltarusijos Paramos
gavėjams ir partneriams –
Paramos sutarties IV PRIEDAS
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http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation
5
/practical_guide/previous_versions/2008/index_en.htm

Pasiūlymų vertinimo kriterijus:
kainos ir kokybės santykis
Pirkimus turi laimėti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas
(teikėjas), t.y. pasiūlęs geriausią kainos ir kokybės santykį.
• PIRMAS VARIANTAS. Siekdami įsigyti aukštesnės kokybės paslaugą ar
produktą už didesnę kainą, pirkimo dokumentuose pateikite kriterijus,
skiriamus balus ir jų apskaičiavimo metodiką.
• ANTRAS VARIANTAS.
– Nuo pirkimo pradžios nustatomas reikalaujamas kokybės lygis pirkimo
dokumentuose apibrėžiamas kaip minimalūs techniniai reikalavimai.
– 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
6
aukštesnė!
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Pirkimų skaidymas

• Negalima dirbtinai skaidyti pirkimų, siekiant sumažinti viešiesiems
pirkimams taikomus reikalavimus.
• Skaidymai įmanomi tik pagal tipą (paslaugos, prekės ar darbai)
arba prigimtį (pvz.: traktoriai ir medicininė įranga).
• Rekomenduojame derinti pirkimus, taikant vieną procedūrą, tačiau
pirkimą
skaidant
dalimis,
kai
tai
įmanoma.
Jeigu pirkimai skaidomi dėl to, kad prekės, paslaugos ar darbai
įsigyjami skirtingu metu, reikia naudoti konkurencingesnę
procedūrą, tinkančią visai neišskaidyto pirkimo sumai.
N.B.: Paramos gavėjai ir partneriai iš Baltarusijos privalo skaičiuoti visą sumą,
kuriai planuoja vykdyti pirkimus visu projekto įgyvendinimo laikotarpiu, o ne
vieneriems metams!
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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 matoma
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.
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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 į skelbimą JTS (projektų vadovui ir projektų
finansininkui).
• Su ataskaitomis – kilmės sertifikatus už prekes, kurių vieneto vertė
viršija 5000 eurų, kai reikia vadovautis kilmės šalies taisykle.
• 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.
Rekomenduojame Paramos gavėjui atlikti išankstinę partnerių (ypač
Baltarusijos) pirkimo dokumentų peržiūrą.
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Kilmės šalies ir priklausymo
valstybei taisyklės, ką taikyti?
•
•
•

Priklausymo valstybei taisyklė yra pirkimų dalyviams (juridiniams ir fiziniams)
taikomas apribojimas dalyvauti pirkimuose, remiantis jų registracija.
Kilmės šalies taisyklė reikalauja, kad pirkimų būdu įsigytos prekės ir statybinės
medžiagos būtų kilusios iš baigtinio sąrašo šalių.
Priklausymo valstybei ir kilmės šalies taisyklės ES šalyje narėje gali būti
naudojamos ir taikomos visam projektui ir visų jo partnerių pirkimams, jeigu:
–
–

projektą iš dalies finansuoja ES valstybės narės viešasis subjektas (public entity)
nacionalinės priklausymo valstybei ir kilmės šalies taisyklės nėra labiau
ribojančios, nei EKPP Reglamento (EC) No 1638/2006 priklausymo valstybei ir
kilmės šalies taisyklės (straipsnis 21.6, paremtas straipsniais 21.1, 21.2 ir 21.3.

Jeigu projekto iš dalies nefinansuoja ES valstybės narės viešasis subjektas, turi
būti taikomos EKPP Reglamente (EC) No 1638/2006 nustatytos priklausymo
valstybei ir kilmės šalies taisyklės, remiantis 2008 m. PRAG 2a priede nustatytu
tinkamų šalių sąrašu.
N.B. Jeigu taikomos nacionalinės priklausymo valstybei ir kilmės šalies
taisyklės, auditorius privalo patvirtinti atitikimą joms savo Išlaidų patikros
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ataskaitoje.
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EKPP reglamento
kilmės šalies ir priklausymo
valstybei taisyklės
Tiekėjų (teikėjų) registracijos valstybė ir visų prekių ir medžiagų kilmės šalis
turi būti viena iš šių valstybių:
– 28 ES valstybės narės, 17 EKPP šalių partnerių, 6 IPA šalys, 3 Europos
ekonominės erdvės šalys.
Teikdami paraiškas dalyvauti pirkimuose, jų dalyviai privalo pateikti įprastą
registracijos tam tikroje šalyje įrodymą pagal nacionalinius teisės aktus.
Pirkimą laimėję tiekėjai privalo pateikti kilmės įrodymą (kilmės sertifikatą,
išduotą kompetentingų institucijų) 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 deklaraciją, liudijančią prekių kilmę.
Daugiau informacijos apie kilmę: ES muitinės kodeksas, Reglamentas
11
2913/1992.

Priklausymo valstybei ir
kilmės šalies taisyklės.
Praktiniai patarimai
•
•

•

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 (N.B. Numatykite galimybę
deklaraciją pateikti vėlesnėje, pasiūlymo patikslinimo, stadijoje, kad
netektų automatiškai atmesti pasiūlymų).
Išimtys iš priklausymo valstybei ir kilmės šalies taisyklių galimos, kai:
– taisykles atitinkančiose šalyse nesant būtinų prekių ar paslaugų;
– perkama ypatingos skubos tvarka;
– Jeigu taisyklių laikymasis padarytų projekto ar Programos įgyvendinimą
neįmanomą arba labai sudėtingą.

Išimtis NETAIKOMA, jei kilmės šalies reikalavimo neatitinkanti prekė pigesnė!
Išimtys taikomos tik gavus Bendrosios valdymo institucijos IŠANKSTINĮ
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PRITARIMĄ (DEROGATION).
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Patarimai vykdant
pirkimus. Ką daryti (1)
• Suplanuokite visus pirkimus projekto pradžioje. Suplanuokite, iš kurių
finansavimo šaltinių vykdysite pirkimus. Paramos gavėjams ir
partneriams iš Baltarusijos primygtinai rekomenduojame pirkimams
naudoti tik ES paramos lėšas.
• Pirkimams palikite pakankamą laiko ir lėšų rezervą.
• Išsiaiškinkite taisykles, galiojančias jūsų organizacijai / ar jūs esate
perkančioji organizacija.
• Konsultuokitės su JTS/BVI ir/arba jūsų auditoriumi, jeigu turite abejonių
arba tam, kad papildomai pasitikrintumėte savo pirkimus.
• Skelbkite kvietimus dalyvauti pirkimuose ir pirkimų dokumentus visose
reikiamose informacijos priemonėse ir visomis reikiamomis kalbomis.
• Visomis priemonėmis venkite bet kokių galimų interesų konfliktų visuose
pirkimuose (žr. apibrėžimą PRAG 2.3.6 straipsnyje).
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Patarimai vykdant
pirkimus. Ką daryti (2)
• Parenkite aiškias ir sąžiningas pirkimų sąlygas, techninę specifikaciją,
instrukcijas pirkimų dalyviams ir vertinimo kriterijus.
• Įsitikinkite, kad techninė specifikacija ir įsigytos prekės atitinka aprašymus
projekto paraiškoje.
• Įtraukite į pirkimo dokumentus reikalavimus dėl priklausymo valstybei ir
kilmės šalies taisyklių. Būtinais atvejais, reikalaukite reikiamų deklaracijų
ir įrodymų.
• Kruopščiai ir išsamiai dokumentuokite visas pirkimų procedūras, nuo
mažiausios apimties (pirkimo iš vieno tiekėjo procedūra), iki didžiausios
apimties pirkimų (tarptautinis pirkimas). Dokumentus tikrins auditoriai ir
JTS. Juos reikia išsaugoti 7 metus po paskutinio paramos mokėjimo gavimo.
Svarbu tinkamai apibrėžti sutarčių tipus, kad būtų pasirinkta tinkama pirkimo
procedūra. Pvz., Baltarusiškas darbų (statybiniai ir nestatybiniai darbai)
supratimas neatitinka PRAG darbų sąvokos (tik statybos darbai)! Taip pat
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suderinkite ir paslaugų bei prekių pirkimų apibrėžimus!
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Patarimai vykdant pirkimus.
Ko nedaryti (1)
• Nesitikėkite, kad pirkimus įvykdysite greitai.
• Neskaidykite pirkimų dirbtinai, siekdami išvengti konkurencingesnės
procedūros.
• Nepasitikėkite tik savo patirtimi, net jei buvote gavę panašią ES paramą
anksčiau. Taisyklės keičiasi! Peržiūrėkite taisykles iš naujo.
• Nemanykite, kad pirkimų dalyviai turi pakankamai patirties, kad pateiktų
tinkamus pasiūlymus.
• Nesukurkite per daug detalių pirkimo salygų ir techninės specifikacijos,
taip apribodami konkurenciją.
• Netaikykite preferencijų, apribojimų ar diskriminacinių priemonių pirkimų
dalyviams ir prekėms, kurie atitinka priklausymo valstybei ir kilmės šalies
taisykles.
• Neapribokite įsigyjamų prekių tik viena kilmės šalimi.
• Planuodami pirkimą, apgalvokite, ar galėsite išdalyti ar pervežti prekes per
sieną, jeigu perkate Baltarusijos/ES partneriui, pvz., ar galėsite pervežti
15
kompiuterius per sieną?

Patarimai vykdant pirkimus.
Ko nedaryti (2)
• Nesudarinėkite sutarčių dėl papildomų darbų ar prekių be jokių pirkimų
procedūrų. Nekeiskite ir nepratęsinėkite sutarčių, jei tai prieštarauja
pirkimų sąlygoms.
• Nepriskirkite projektui sutarčių, kurias jūsų organizacija sudarė iki projekto
pradžios datos.
• Netaikykite preferencinių nuolaidų, vertindami pasiūlymus (Baltarusijoje).
• Neskaidykite sutarties tarp pirkimų dalyvių, kurie gavo vienodą įvertinimą.
• Nepirkite prekių, paslaugų ir darbų „kaip įprasta“.
• Netaikykite procedūrų, kurios neatitinka Paramos sutarties IV priedo arba
yra mažiau konkurencingos, nei nustatyta IV priede (Baltarusijoje).
• Netaikykite uždarų procedūrų ar pirkimų (Baltarusijoje). Visada
konsultuokitės su JTS, jeigu išimtiniais atvejais norite taikyti pirkimo iš
vieno tiekėjo derybų būdu procedūrą.
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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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