VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ REFORMA
INFORMACIJOS SUVESTINĖ Nr. 6. NAUJA SUPAPRASTINTA PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARČIŲ TVARKA

Skirtingos paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo taisyklės
Europos viešųjų pirkimų taisyklės perkant skirtingų kategorijų paslaugas skiriasi:




Perkant daugumą paslaugų reikalaujama visapusiškai taikyti viešųjų pirkimų taisykles, jeigu
sutarties vertė yra didesnė nei 207 000 eurų (arba 134 000 eurų, jeigu sutartį sudaro
centrinės valdžios institucija).
Tačiau perkant kai kurias paslaugas, pirmiausia sveikatos priežiūros, socialines ir kultūros,
atsižvelgiant į šių paslaugų specifiką taikoma supaprastinta sutarčių sudarymo tvarka.

Nauja, paprastesnė tvarka, visų pirma sveikatos priežiūros, socialinėms ir kultūros paslaugoms
pirkti
Pagal naują supaprastintą tvarką:





Europos viešųjų pirkimų taisyklės taikomos tik sudarant sutartis, kurių vertė didesnė nei
750 000 eurų;
perkančiosios organizacijos turi iš anksto paskelbti ketinimą sudaryti tokios vertės sutartis ir,
procedūrai pasibaigus, pranešti sprendimą sudaryti sutartį;
Nėra jokių kitų procedūrinių taisyklių, išskyrus įpareigojimą visiems konkurso dalyviams
taikyti vienodas sąlygas.
Sutarčių, kurių vertė mažesnė nei 750 000 eurų, sudarymui netaikomos jokios ES taisyklės.

Dėl tokios supaprastintos tvarkos turėtų būti lengviau užtikrinti tokių paslaugų kokybę ir kitus
svarbius veiksnius, pavyzdžiui, tęstinumą, fizines ir finansines vartotojų galimybes šias paslaugas
gauti, įskaitant nepalankioje padėtyje esančias ir pažeidžiamas vartotojų grupes.

Skirtingų taisyklių įvairioms paslaugoms pirkti apžvalga:
Bendra tvarka

Supaprastinta tvarka

Sutarties vertė

daugiau nei 207 000 eurų

daugiau nei 750 000 eurų

Procedūra

Įprastinė konkurso tvarka,
taikomos visos procedūrinės
taisyklės

Supaprastintas išankstinis
paskelbimas apie sutartis

Visos paslaugos, išskyrus tas,
kurioms taikoma supaprastinta
tvarka (direktyvos priede pateiktas

Socialinės paslaugos
Sveikatos priežiūros paslaugos
Kultūros paslaugos

Paslaugos, kurioms
taikomos taisyklės
(rinkinys)

Vienodų sąlygų konkurso dalyviams
taikymas
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išsamus paslaugų, kurioms taikoma
supaprastinta tvarka, sąrašas)

Švietimo paslaugos
Tam tikros teisinės paslaugos
Viešbučių ir restoranų paslaugos

Sveikatos priežiūros, socialinių ir kultūros paslaugų pirkimo sutarčių rezervavimas konkrečioms
organizacijoms
Tam tikras sveikatos priežiūros, socialines ir kultūros paslaugų pirkimo sutartis galima rezervuoti
organizacijoms, vykdančioms viešųjų paslaugų teikimo užduotis, susijusias su minėtų paslaugų
teikimu, jeigu tenkinamos šios sąlygos:



šios organizacijos perskirsto arba iš naujo investuoja gautą pelną ir yra valdomos laikantis
darbuotojų dalyvavimo įmonės valdyme arba kitokių dalyvavimo principų;
galimybe rezervuoti sutartis galima naudotis tik sudarant tokias sutartis, kurių trukmė ne
ilgesnė nei 3 metai ir nėra numatyta jų pratęsimo galimybių.

Paslaugos, kurias perkant netaikomos ES viešųjų pirkimų taisyklės
Tam tikras paslaugų pirkimo sutartis galima sudaryti netaikant ES viešųjų pirkimų taisyklių:



kai kurioms paslaugoms anksčiau jau taikyta išimtis, taip bus ir toliau;
be to, direktyvos nebus taikomos kai kurioms naujoms paslaugoms, kaip aprašyta šioje
lentelėje:

Išimtis pagal senąsias taisykles (išlieka)

Papildomos išimtys pagal naująsias taisykles

 Esamų pastatų įsigijimas arba nuoma
 Tam tikros audiovizualinės žiniasklaidos
paslaugos (programų medžiagos pirkimas,
rengimas ar kūrimas)
 Arbitražo ir taikinimo paslaugos
 Tam tikros finansinės paslaugos, susijusios
su finansinių priemonių sandoriais, įskaitant
centrinių bankų paslaugas
 Darbo sutartys
 Tam tikros mokslinių tyrimų ir plėtros
paslaugos
 Paslaugos, kurių pirkimas, remiantis
išimtinėmis teisėmis, perleidžiamas kitoms
perkančiosioms organizacijoms

 Tam tikros teisinės paslaugos (teisinis
atstovavimas, konsultacijos rengiant bylą)
 Viešosios paskolos (nepriklausomai nuo
sąsajų su finansinių priemonių sandoriais)
 Tam tikros civilinės gynybos, civilinės
saugos ir pavojaus prevencijos paslaugos,
jeigu jas teikia ne pelno organizacijos
 Geležinkelių arba metro viešojo transporto
paslaugos (nuo 2007 m. joms taikomas
atskiras transporto reglamentas)
 Politinės kampanijos paslaugos vykstant
rinkimų kampanijai
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