
Registrų centro viešųjų pirkimų planas 
 

Su Registrų centro (toliau – RC) viešųjų pirkimų planu 2022 metams susipažinti galima: 

https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/PlannedProcurement/List  

Kaip veikia Dinaminė pirkimo sistema? 

 
Dinaminę pirkimo sistemą (toliau – DPS) sudaro du atskiri etapai, kurie leidžia RC kiekvieno etapo 

metu orientuotis arba tik į tiekėjų kvalifikacijos (taip pat ir pašalinimo pagrindų nebuvimo) 
įvertinimą, arba tik į pirkimo objekto apibrėžimą ir atitikties jam įvertinimą.  
I DPS etapas – DPS sukūrimas (DPS leidžiama dalyvauti visiems kandidatams, kurie atitinka 

perkančiosios organizacijos nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, o kandidatų skaičius nėra ribojamas): 

• RC paskelbia apie vykdomą DPS ir jos dokumentus; 
• tiekėjai teikia paraiškas DPS, paraiškos teikiamos visą DPS galiojimo laikotarpį; 
• RC įvertina tiekėjų paraiškas, įskaitant kvalifikacijos duomenis ir informaciją apie pašalinimo pagrindų 
nebuvimą; 
• RC tiekėjus, atitinkančius DPS reikalavimus, įtraukia į sudaromą DPS (ar konkrečią jos kategoriją, 
jeigu taikoma). Tuomet laikoma, kad DPS yra sukurta, t.y. sudarytas kvalifikuotų tiekėjų sąrašas; 
II DPS etapas – Konkretaus pirkimo, sukurtos DPS pagrindu, vykdymas riboto konkurso būdu 

- RC, sukurtos DPS pagrindu atlikdama kiekvieną konkretų pirkimą, dėl pirkimo sutarties sudarymo vienu 

metu raštu išsiunčia kvietimus visiems kandidatams, kuriems leista dalyvauti sistemoje (arba toje 

kategorijoje, kurioje kvalifikuotas tiekėjas), pateikti pasiūlymą: 

• RC bet kuriuo DPS laikotarpiu nustačiusi pirkimo objekto poreikį, išsiunčia kvietimus DPS (ar 
konkrečioje jos kategorijoje) esantiems visiems tiekėjams pateikti pasiūlymus; 
 Pirkimą vykdo riboto konkurso būdu; 
• tiekėjai teikia pasiūlymus dėl konkretaus pirkimo objekto įsigijimo; 
• RC, vadovaudamasi 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. 

Sukurta DPS nėra nei konkretaus pirkimo pradžia nei, tuo labiau, pirkimo sutartis, tai – tik viešųjų 
pirkimų organizavimo techninė priemonė, kuri naudojama tam, kad, pirmiausia, būtų atrinkti kvalifikuoti 
tiekėjai, kurie vėliau visi, iškilus konkrečiam perkančiosios organizacijos poreikiui, būtų kviečiami teikti 
konkrečius pasiūlymus. 
Daugiau informacijos apie DPS rasite čia: https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360016427559-79-

straipsnis-Dinamin%C4%97-pirkimo-sistema 

 

RC sukurtos DPS 
 

1. IT srities specialistų paslaugų DPS, CVP IS Nr. 555155 - DPS dokumentai ir dalyvavimo sąlygos čia: 

https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-666691. Galioja iki 2025-08-23. 

2. IT srities specialistų komandų paslaugų DPS, CVP IS Nr. 560789 -  DPS dokumentai ir dalyvavimo sąlygos 

čia: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-638751 . Galioja iki 2025-09-23. 

3. IT infrastruktūros įrangos DPS, CVP IS Nr. 580043 – DPS dokumentai ir dalyvavimo sąlygos čia: 

https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-650099. Galioja iki 2026-01-21. 

4. IT sistemų vystymo ir priežiūros paslaugų DPS, CVP IS Nr. 592188 - DPS dokumentai ir dalyvavimo 

sąlygos čia: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2022-695852. Galioja iki 2026-04-25. 

5. Programinės įrangos DPS, CVP IS Nr. 600472 – DPS dokumentai ir dalyvavimo ir dalyvavimo sąlygos čia: 

https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2022-694217.  
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