
Viešųjų pirkimų politika ir 

skaitmeninės statybos 

galimybės 
Giedrius Kadziauskas 

Ūkio viceministras  

2012 m. balandžio 13 d. 



Statybos darbų viešieji pirkimai 

2009 2010 2011 

Bendra viešųjų pirkimų vertė 

Lietuvoje (VPT duomenys) * 

6 412 mln. Lt 8 925 mln. Lt 10 844 mln. Lt 

Viešųjų pirkimų, kurių objektas 

statybos darbai, vertė 

3 370 mln. Lt 4 572 mln. Lt 5 107 mln. Lt 

Bendra statybos darbų vertė 

Lietuvoje (Statistikos 

departamento duomenys) 

7 190 mln. Lt 6 535 mln. Lt 8 321 mln. Lt 

Viešųjų pirkimų, kurių objektas 

statybos darbai, vertės dalis 

bendroje statybos darbų vertėje 

46,9 % 70,0 % 61,4 % 

Viešųjų pirkimų, kurių objektas 

statybos darbai, vertės dalis 

bendroje viešųjų pirkimų vertėje 

52,5 % 51,2 % 47,1 % 

* - be mažos vertės viešųjų pirkimų. 

Statistiniai duomenys pateikti su PVM. 



ES peržiūri viešuosius pirkimus 

reglamentuojančias direktyvas 

 Strategija Europa 2020: joje pabrėžiama, kad viešųjų 
pirkimų politika turi užtikrinti efektyviausią viešųjų 
lėšų panaudojimą ir atvirą viešųjų pirkimų rinką 
visoje Europos Sąjungoje;  

 Nepakankamas pirkimų procedūrų kaštų efektyvumas 
– reikia daugiau lankstumo ir mažinti administracinę 
naštą; 

 Perkančiosioms organizacijoms nesuteikta 
pakankamai laisvės siekti kitų politikų (inovacijų, 
aplinkosaugos, socialinės) tikslų atliekant pirkimus; 

 Būtina kurti palankesnes sąlygas SVV dalyvavimui, 
tarpvalstybiniams pirkimams. 

 Direktyvas planuojama priimti 2012 m. gruodžio mėn. 
Įgyvendinimo laikotarpis – 2 m 

 

 



ES siūlomos viešųjų pirkimų naujovės 

 Lankstesnės pirkimų procedūros (daugiau galimybių vykdyti 

skelbiamas derybas, nauja procedūra – inovacijų partnerystė, 

trumpesni pasiūlymų pateikimo terminai) 

 strateginis pirkimų panaudojimas (inovatyvūs, aplinkosauginiai ir 

socialiniai pirkimai) 

 mažiau reikalaujamų dokumentų (savideklaracija, Europos pirkimų 

pasas, e-Certis, self-cleaning ir kt.) 

 palankesnės sąlygos SVV (skatinimas pirkimo objektą skaidyti į dalis, 

o jei neskaido – pagrįsti, tiesioginis apmokėjimas subrangovams – 

galimas jų prašymu, reikalaujama tiekėjo apyvarta negali daugiau nei 

3 kartus viršyti numatomos sutarties vertės ir kt.) 

 skaidrios procedūros (sutarčių keitimas, nutraukimas, antikorupcinės 

priemonės) 

 viešųjų pirkimų valdymo ir priežiūros reglamentavimas: privaloma 

steigti priežiūros instituciją ir kompetencijų centrą; 



Viešieji pirkimai ir inovacijos 

Viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas sudaro galimybes vykdyti 

inovatyvius projektus: 

 apibūdinant pirkimo objektą (techninė specifikacija) 

 pasirenkant pirkimo būdą (konkurencinis dialogas, derybos) 

 vertinant ir palyginant pasiūlymus (alternatyvūs pasiūlymai, 

ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus) 

 vykdant sutartį (specialūs reikalavimai) 

 

Tačiau vykdant bet kokį viešąjį pirkimą, turi būti užtikrinamas viešųjų 

pirkimų principų laikymasis: lygiateisiškumas, nediskriminavimas, 

abipusis pripažinimas, proporcingumas ir skaidrumas.  

 

Skaitmeninės statybos modelis ir jo taikymas statybos darbų viešuosiuose 

pirkimuose yra inovatyvus sprendimas. Turi būti užtikrinta konkurencija. 
 

   



Tiekėjo pusė  

 

 

Skaitmeninės statybos 

infrastruktūra 

 

 

Užsakovo pusė 

 

 

Projektuotojai 

Statybų bendrovės 

Gamintojai 

Statybų priežiūra 

 

60 % valstybė 

 

40 % verslas 

Skaitmeninės statybos naudotojai ir 

naudos gavėjai 



Danijoje nustatyti reikalavimai dėl 

informacinių technologijų taikymo viešųjų 

pirkimų statybų projektuose 
1. Privalomas projekto tinklalapio naudojimas (visi dokumentai WEB)   

2. Reikalavimai projekto tinklalapio sprendimui (saugumo, patogumo, prieinamumo ir 

paprastumo) 

3. Brėžiniai A3 formatu 

4. Privalomas erdvinių (3D) modelių naudojimas konkursuose  

5. Privalomas 3D modelių naudojimas projektavimui ir paraiškų konkursui teikimui 

(Privalomas naudojamas BIPS B100 klasifikatorius) 

6. Detalus prekių kiekio sąrašas ir konkurso dokumentų standartizavimas BIPS B100 

klasifikatorius (privalomas nuo 2009 m.) 

7. Elektroninis kvietimas dalyvauti konkurse teikiant pasiūlymus ir konkurso 

organizavimas, naudojant vieningą duomenų standartą 

8. Elektroninis eksploatavimo ir priežiūros duomenų perdavimas 

9. Dokumentai ir modelis perduodami elektroniniu formatu 

10. Perdavimas eksploatacijai pasirinktu skaitmeniniu formatu (pvz. XML ar IFC formatu)  

Beveik visi šie reikalavimai Lietuvoje yra įgyvendinti per Centrinę viešųjų pirkimų 

informacinę sistemą.  
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Mes siūlome: 

 Įgyvendinti pilotinį projektą pagal skaitmeninės statybos 

modelį 

 Didinti skaitmeninės statybos būdu perkamų objektų 1-

10-100 

 



Ačiū už dėmesį! 


