
Pasirengimas pirkimui 

 
Rengiantis pirkimui vykdomas rinkos tyrimas arba rinkos dalyvių konsultacija. 

Rinkos tyrimas – pasirengimo pirkimui metu atliekama rinkos analizė, siekiant apibrėžti pirkimo objektą, nustatyti 

pirkimo objekto charakteristikas ir reikalavimus, pirkimo vertę, pirkimo sutarties trukmę bei kitas reikšmingas pirkimo 

sąlygas. Rinkos tyrimas atliekamas visais atvejais rengiantis pirkimui. 

Rinkos dalyvių konsultacijos – pasirengimo pirkimui metu vykdomos konsultacijos su rinkos dalyviais, 

nepriklausomais ekspertais ar institucijomis, siekiant tinkamai pasirengti pirkimui ir pranešti tiekėjams apie 

planuojamą vykdyti pirkimą ir Registrų centro (toliau – RC) poreikius, bei gauti rinkos dalyvių, nepriklausomų 

ekspertų, institucijų konsultacijas. Rinkos dalyvių konsultacijos atliekama tam tikrais RC vidaus dokumentuose 

nustatytais atvejais. Apie rinkos dalyvių konsultacijas skelbiama CVP IS priemonėmis.  

Visas RC rinkos dalyvių konsultacijas galite rasti čia 

 

Žalieji pirkimai 

 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatė, kad perkančiosios organizacijos, atlikdamos visus pirkimus <..> 

turi taikyti žaliųjų pirkimų reikalavimus, skaičiuojant pagal vertę nuo visų pirkimų, kurių procedūros atliekamos 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus: 

 ne mažiau kaip 10 procentų tokių pirkimų nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 metų pabaigos; 

 ne mažiau kaip 50 procentų tokių pirkimų – 2022 metais; 

 ne mažiau kaip 100 procentų tokių pirkimų – kiekvienais metais nuo 2023 metų. 

 

Žaliasis pirkimas turi atitikti bent vieną sąlygą: 

 Perkama prekė, paslauga arba darbas atitinka visus Aplinkos ministro įsakyme nustatytus minimalius aplinkos 
apsaugos kriterijus.  

 perkamas produktas, nepriklausomai nuo to, ar jis įtrauktas į produktų sąrašą, atitinka jam nustatytus I tipo 

ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024), patvirtinamus I tipo ekologiniu ženklu arba kitu 

tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu. I tipo ekologinio ženklo pavyzdžiai: EU Ecolabel, Nordic Swan, Aenor, 
Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, Environmentally 
Friendly Products, The Hungarian Eco–label, Polish Eco Mark – Znak EKO arba kitas ekologinis ženklas. 
Pavyzdžių galite rasti čia 

 perkamai paslaugai ar darbui, nepriklausomai nuo to, ar jis įtrauktas į produktų sąrašą, tiekėjas taiko aplinkos 

apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos 

aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus 
atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais; 

 Perkant produktą, kuris nėra įtrauktas į produktų sąrašą, pirkimo vykdytojas gali savarankiškai nustatyti 

aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikant bent vieną iš žemiau numatytų 
aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose: 

(i) prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos 
išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų; 

(ii) prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama 

mažiau elektros energijos ir (ar) naudojami atsinaujinantys, ekologiški energijos ištekliai; 
(iii) prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar visai nenaudojama 

pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai; 
(iv) prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug 

kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos; 

(v) prekė, virtusi atliekomis, yra tinkama paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui. 
 

Žaliųjų pirkimų reikalavimai formuluojami: 

• apibūdinant pirkimo objektą (techninėse specifikacijose); 
• nustatant minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus; 

• nustatant tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimo kriterijus; 
• nustatant pirkimo sutarties sąlygas. 

 

Daugiau informacijos apie žaliuosius pirkimus rasite čia: https://vpt.lrv.lt/lt/darnieji-pirkimai/zalieji-pirkimai-1  

https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/?SelectedTextFilter=&Query=registr%C5%B3+centras&OrderingType=0&OrderingDirection=0&PublicationTypeIds=5&IncludeExpired=false&Cpvs=&TenderId=&EpsReferenceNr=&DeadlineFromDate=&DeadlineToDate=&PublishedFromDate=&PublishedToDate=&PageNumber=1&PageSize=10
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/283b5c94d2b311eb9787d6479a2b2829?jfwid=-21brbe0ml
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr
https://www.globalecolabelling.net/
https://vpt.lrv.lt/lt/darnieji-pirkimai/zalieji-pirkimai-1

