
Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra) informuoja, kad Viešųjų pirkimų tarnyba 

(toliau - VPT), įvertinusi su IS sistemų kūrimo ir/ar diegimo ir/ar priežiūros paslaugų pirkimais susijusius 

dokumentus nustatė žemiau nurodytus pagrindinius neatitikimus rengiant pirkimo objekto techninę 

specifikaciją.  

Agentūra atkreipia dėmesį, kad netinkamai įvykdžius pirkimo procedūras, pirkimu patirtos 

išlaidos gali būti pripažintos netinkamomis finansuoti, todėl rengiant IS sistemų kūrimo ir/ar diegimo 

ir/ar priežiūros paslaugų pirkimo objekto techninę specifikaciją rekomenduoja vadovautis Agentūros 

parengta VPT išvadų apžvalga. 

 

VPT nustatė, kad: 

1. Pirkimo dokumentuose detalizuojamas ne tik Pirkimo objektas, bet ir jo realizavimo priemonės, 

nurodytos techninės charakteristikos (pvz. „DBVS privalo palaikyti JAVA arba lygiavertę technologiją 

bei XML duomenų bazėje. W3C XML duomenų modelis“; „Turi būti aplikacijų serveris pilnai palaikantis 

J2EE 1.3 ar aukštesnę versiją bei Servlets, JSPs, EJBs, JTA, JNDI, JMS, JavaMail, JAF, JAAS, JAXP, 

JDBC arba lygiavertis“ ir t. t.) diktuoja technologijų detales, o ne funkcinius reikalavimus. Tokios 

sąlygos, kuriomis nustatomas ne tik pirkimo objektas, bet ir jo realizavimo būdas, riboja tiekėjų, galinčių 

pasiūlyti lygiavertėmis technologijomis pagrįstus sprendimus, galimybę dalyvauti Pirkime. Todėl, tai 

pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymo) 25 straipsnio 2 dalies nuostatą, kad „Techninė 

specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų“ bei neužtikrina 3 straipsnio 1 dalyje 

įtvirtintų pagrindinių pirkimų principų laikymosi bei šio straipsnio 2 dalyje nustatyto viešųjų pirkimų 

tikslo pasiekimo. 

Nurodomi neesminiai reikalavimai, neturintys tiesioginio ryšio su perkamu objektu ar jo kokybe, 

pvz. „Technologiniai FVAS reikalavimai“: 

- „DBVS gamintojas privalo būti viešai paskelbęs tranzakcijinio našumo rezultatus“, bet 

nenurodoma, kokie rezultatai yra laikomi patenkinamais. Tai eliminuoja tiekėjus, siūlančius TPC-C 

vertinimo neturinčias sistemas arba sistemas turinčias kitų vertinimo sistemų rezultatus;  

- „Aplikacijų serverio web sąsaja turi būti realizuota per Apache webserverį“ eliminuoja 

produktus, kurių sąsaja realizuota kitų serverių pagrindu. 

VPT konstatuoja, kad tai pažeidžia Įstatymo 25 straipsnio 2 dalies nuostatas, kad „Techninė 

specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų“ bei neužtikrina 3 straipsnio 1 dalyje 

įtvirtintų pagrindinių pirkimų principų laikymosi bei šio straipsnio 2 dalyje nustatyto viešųjų pirkimų 

tikslo pasiekimo. 

 

 

2. Kai nustatomi reikalavimai tiek perkamai techninei įrangai, tiek perkamai programinei įrangai 

– reikalavimai įsigyjamai techninei įrangai neturėtų riboti programinės įrangos pasirinkimo, nebent 

programinės įrangos dalis viešajame pirkime sudaro nežymią kainos dalį. Kai perkama programinė 

įranga yra ženkli Pirkimo dalis, tikslus techninės įrangos specifikavimas įtakoja siūlomų skirtingų 

informacinių sistemų skaičių bei eliminuoja lygiaverčius, tačiau kitos techninės įrangos reikalaujančius 

informacinių sistemų sprendimus. Tai pažeidžia Įstatymo 25 straipsnio 2 dalies nuostatą, kad „Techninė 

specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų“. 

 


