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DINAMINĖ PIRKIMO SISTEMA – EFEKTYVESNI PIRKIMAI



VĮ Registrų centro dinaminės pirkimo sistemos

VĮ Registrų centras (toliau – Registrų centras), sukūrė šias dinamines pirkimo sistemas
(toliau – DPS), kurių pagrindų Registrų centre vykdomi viešieji pirkimai riboto konkurso
būdu:

 IT srities specialistų paslaugų DPS

 IT srities specialistų komandų paslaugų DPS

 IT infrastruktūros įrangos DPS

 IT sistemų vystymo ir priežiūros paslaugų DPS

 Programinės įrangos DPS



Kur rasti DPS?

Prisijungti prie Registrų centro turimų dinaminių pirkimų sistemų galite per Centrinę viešųjų pirkimų 
informacinę sistemą (toliau – CVPIS), paspaudus šias nuorodas:

 IT srities specialistų paslaugų DPS, CVP IS Nr. 555155
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-666691

DPS galiojimo terminas* iki 2025-08-23 10 val. Planuojama pirkimų per šią DPS vertė - iki 6 000 000,00 Eur be PVM.

IT srities specialistų komandų paslaugų DPS, CVP IS Nr. 560789
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-638751

DPS galiojimo terminas* iki 2025-09-23 10 val. Planuojama pirkimų per šią DPS vertė – iki 12 000 000,00 Eur be PVM.

IT infrastruktūros įrangos DPS, CVP IS Nr. 580043
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-650099

DPS galiojimo terminas* iki 2026-01-21. Planuojama išleisti 12 000 000,00 Eur be PVM.

IT sistemų vystymo ir priežiūros paslaugų DPS, CVP IS Nr. 592188
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2022-695852

DPS galiojimo terminas* 2026-04-25. Planuojama išleisti 8 000 000,00 Eur be PVM.

Programinės įrangos DPS, CVP IS Nr. 600472
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2022-694217

DPS galiojimo terminas* 2026-06-09. Planuojama išleisti 25 000 000,00 Eur be PVM.

*DPS galiojimo terminas reiškia, kad iki šio termino pabaigos galite bet kada prisijungti ir teikti paraiškas Registrų centrui, siekiant būti įtrauktiems į
DPS. Kandidatai, kurie atitiks Registrų centro nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir neturės pašalinimo pagrindų, bus įtraukti į DPS ir ateityje
Registrų centras šiuos DPS dalyvius vykdydamas ribotą konkursą kvies pateikti konkrečius pasiūlymus ir sudarys su jais sutartis.

https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-666691
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-638751
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-650099.%20Galioja%20iki%202026-01-21
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2022-695852
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2022-694217


Kur rasti DPS sąlygas ir dokumentus?

1. Paspaudę DPS nuorodą, priimkite kvietimą (žr. žemiau):



Kur rasti DPS sąlygas ir dokumentus?

2. Peržiūrėkite išorinius dokumentus, kuriuose rasite DPS sąlygas:

3. Atsisiųskite šiuos dokumentus:



Kaip veikia Dinaminė pirkimo sistema?
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Kaip veikia Dinaminė pirkimo sistema?

DPS galiojimas iki nusistatyto termino (pvz. 3 m.) 
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Pagrindiniai dinaminės pirkimo sistemos etapai:

I DPS etapas – DPS sukūrimas (Dinaminėje pirkimo sistemoje leidžiama dalyvauti visiems kandidatams, kurie atitinka
perkančiosios organizacijos nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, o kandidatų skaičius nėra ribojamas):

• Registrų centras paskelbia apie vykdomą DPS ir jos dokumentus;

• tiekėjai teikia paraiškas DPS, paraiškos gali būti teikiamos visą DPS galiojimo laikotarpį

• Registrų centras įvertina tiekėjų paraiškas, įskaitant kvalifikacijos duomenis ir informaciją apie pašalinimo pagrindų
nebuvimą;

• Registrų centras tiekėjus, atitinkančius DPS reikalavimus, įtraukia DPS (ar konkrečią jos kategoriją, jeigu taikoma).

• Pažymėtina, kad Registrų centras bet kuriuo DPS galiojimo metu turi teisę tikrinti, ar tiekėjai atitinka kvalifikacinius
reikalavimus ir neturi pašalinimo pagrindų, todėl Registrų centras bet kuriuo DPS galiojimo metu, gali prašyti tiekėjų
pateikti atnaujintus pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.

• Tiekėjai viso DPS galiojimo metu turi pareigą pranešti apie savo pasikeitusią kvalifikaciją ar atsiradusius pašalinimo
pagrindus.

• Tiekėjai bet kuriuo metu gali pasitraukti iš DPS pranešę apie tai Registrų centrui.



Pagrindiniai dinaminės pirkimo sistemos etapai:

II DPS etapas – sukurtos DPS pagrindu, riboto konkurso vykdymas (Registrų centro, sukurtos DPS pagrindu atlikdama kiekvieną
konkretų pirkimą, dėl pirkimo sutarties sudarymo vienu metu raštu išsiunčia kvietimus visiems kandidatams, kuriems leista
dalyvauti sistemoje, su prašymu pateikti pasiūlymą):

• Registrų centras DPS laikotarpiu nustatęs pirkimo objekto poreikį, išsiunčia kvietimus DPS (ar konkrečioje jos kategorijoje)
esantiems visiems tiekėjams pateikti pasiūlymus;

• Konkrečiam pirkimui taikomos riboto konkurso būdo taisyklės, tai reiškia, kad pasiūlymus pateikti bus kviečiami tik į DPS (ar į
konkrečią kategoriją) įtraukti tiekėjai.

• tiekėjai tuomet pateikia pasiūlymus konkrečiam pirkimo objektui;

• Registrų centras, vadovaudamasis kvietime nurodytais kriterijais, įvertina tiekėjų pasiūlymus ir atrenka laimėtoją bei su juo
sudaro pirkimo sutartį.

• Prieš sudarydama sutartį su laimėtoju RC prašo pateikti aktualius pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančius dokumentus.

• Konkretaus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminai - Tarptautinio pirkimo atveju – 10 k. d. Supaprastinto pirkimo atveju – 7 k. d.
Tačiau, tiekėjams sutikus, šie terminai gali būti ir sutrumpinti.



Kodėl tai naudinga tiekėjams?

 Galimybė tiekėjams vėliau, visu DPS galiojimo laikotarpiu, kurio terminas yra ilgas (teoriškai gali
būti nuo 1 iki 10 metų) prisijungti prie šios sistemos, tokiu būdu užtikrinant galimybes net naujai
įsteigtiems subjektams būti įtrauktiems į DPS ir turėti galimybę teikti pirkimų pasiūlymus;

 Ženkliai trumpesni pirkimo procedūros ir terminai;

 Nepateikus konkretaus pasiūlymo, tiekėjams netaikomos baudos, nėra prievolės dalyvauti
konkrečiuose pirkimuose.

 Konkrečių pirkimų skaičius DPS galiojimo laikotarpiu neribojamas. Taip pat vienu metu gali būti
vykdomi keli konkretūs pirkimai.

 Netaikomas sutarties sudarymo atidėjimo terminas.



Kita informacija

Daugiau informacijos apie DPS rasite čia:

https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360016427559-79-
straipsnis-Dinamin%C4%97-pirkimo-sistema

Kviečiame prisijungti!

https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360016427559-79-straipsnis-Dinamin%C4%97-pirkimo-sistema

