
Registrų centro pirkimuose taikomi kvalifikaciniai reikalavimai ir jų 

vertinimas 
 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 1 dalyje Perkančiajai organizacijai yra nustatyta 

pareiga išsiaiškinti ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Todėl 

Perkančioji organizacija turi teisę nustatyti būtinus dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų atitikti 

patvirtinančius dokumentus ar informaciją. 

 

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai nustatymo pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinta 

tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika. 

 

Galimybės tiekėjui tikslinti kvalifikacinius reikalavimus

 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 45 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtinta perkančiosios 
organizacijos pareiga (tiekėjo teisė), nustačius, kad tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus 
dokumentus, duomenis apie atitiktį kvalifikacijos reikalavimams arba šių dokumentų, duomenų apskritai 
nepateikė, kreiptis į tiekėją dėl dokumentų, duomenų paaiškinimo, patikslinimo, pateikimo.  
 

2020 m. lapkričio 11 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. e3K-3-272-378/2020:  

• „Vieno šūvio“ taisyklė – tiekėjas negali pakartotinai paaiškinti (patikslinti) savo kvalifikacijos 

duomenų, reiškia, kad tiekėjas turi teisę tikslinti tik duomenis apie pirmą kartą pateiktus projektus, ir tik 

vieną kartą; 

• tiekėjų galimybė patikslinti kvalifikacijos duomenis taikytina tik pradiniam, bet ne pakartotiniam 

kvalifikacijos duomenų aiškinimui (tikslinimui); 

• kai tiekėjas nepatikslina duomenų apie savo kvalifikaciją, preziumuojama, kad jis jos ir neturi. 

 

Sertifikatų lygiavertiškumas 

 
Siekiant sėkmingo pirkimo vykdymo proceso yra būtinos tiek tiekėjų, tiek perkančiosios organizacijos 
pastangos orientuotos į rezultatą. Todėl tiekėjui norint išsiaiškinti dėl konkretaus sertifikato lygiavertiškumo 
rekomenduojame vadovautis šiomis taisyklėmis:  
• Ypatingai svarbu aktyviai dalyvauti skelbiamose rinkos dalyvių konsultacijose ir jų metų užduoti visus 

rūpimus klausimus dėl sertifikatų lygiavertiškumo ir kitų pirkimo dokumentų nuostatų; 

• Teikiant prašymus dėl sertifikato lygiavertiškumo pageidautina kartu pateikti tam tikrus įrodymus; 

• Viešojo pirkimo komisija neatlieka išankstinio pasiūlymų vertinimo. 

 

Kaip tiekėjai gali prisidėti prie sklandesnio pirkimo proceso?

 
Nertai viešoje erdvėje galima girdėti priekaištų perkančiosioms organizacijoms dėl pernelyg ilgo pirkimų 
proceso. Tačiau norime atkreipti dėmesį, kad ilgas pirkimų procesas nėra priimtinas iš pačiai Perkančiajai 
organizacijai. Siekiant bendradarbiauti su tiekėjais rekomenduojame laikytis šių taisyklių ir taip pridėti prie 
sklandesnio pirkimų proceso:  
• Teikti dokumentų tiek kiek reikia; 

• Skirti, kurias sutartis teikti dėl atitikties kvalifikacijos reikalavimams, o kurias dėl kokybei skirtų balų 

gavimo; 

• Kvalifikacijos atitikimą įrodančius dokumentus teikti maksimaliai tvarkingai. 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/01aeb1815d8c11e7a53b83ca0142260e/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/01aeb1815d8c11e7a53b83ca0142260e/asr

