
Lietuvos statybininkų asociacijos pasiūlymai perkančiosioms organizacijoms statybos darbų viešųjų 
pirkimų tobulinimui, siekiant skaidrinti viešuosius pirkimus, pritraukti kvalifikuotus rangovus, mažinti 
sustabdytų pirkimų bei neužbaigtų sutarčių mastą, mažinti „šešėlį“ sektoriuje, spręsti kitas statybos darbų 
viešųjų pirkimų problemas: 

 
 
1. Reikalauti, kad projektuose, kurių sąmatinė vertė didesnė kaip 1,5 milijono Eur projektavimas 

būtų atliekamas naudojant BIM, o rangovas gebėtų atlikti statybos darbus pagal BIM projektą, gebėtų pildyti 
BIM modelio informaciją, turėtų atitinkamas BIM kompetencijas turinčius specialistus. 

BIM sudaro prielaidas didinti projektavimo kokybę, sąmatų išsamumą ir tikslumą, statybos procesų 
valdymo kokybę, o visa tai kartu didina statybos skaidrumą, sumažina manipuliacijų su sąmatomis, kainomis ir 
papildomais darbais galimybę. Tai net tik naudą užsakovui suteikiantis, bet ir sąžiningą konkurenciją didinantis 
instrumentas. Po statybos užbaigimo BIM modelis tarnauja efektyviam statinio eksploatavimui. 

 
2. Reikalauti, kad visuose statybų objektuose būtų naudojamas Elektroninis statybos darbų 

žurnalas. 
Elektroninis žurnalas sudaro prielaidas stebėti statybos procesą online principu, atsekti tikrąją įrašų datą, 

operatyviai surasti ir naudoti statybos informaciją, didinti statybos procesų valdymo kokybę, statybos 
skaidrumą, sumažinti manipuliacijų galimybę. 

 
3. Reikalauti, kad rangovas vestų darbo laiko statybvietėje apskaitą. 
Tai sudaro prielaidas atsekti darbo išteklių sąnaudų informaciją, prognozuoti statybos terminus, mažinti 

„šešėlį“, didinti statybos skaidrumą.  
LSA yra parengusi ir gali pasiūlyti pavyzdinį šio reikalavimo aprašą. 
 
4. Reikalauti, kad rangovas įrodytų, ar turi kompetentingus darbuotojus.  
Statybos įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. numato, kad ypatingojo statinio statybos rangovas turi atitikti šiuos 

kvalifikacinius reikalavimus - privalo turėti vykdomo darbo srities darbuotojų.  
Tačiau šiuo metu galiojančiame Viešųjų pirkimų įstatyme yra numatyta perkančiosios organizacijos 

teisė, o ne pareiga reikalauti iš rangovų informacijos apie turimus darbuotojus. Todėl atsiranda galimybės 
viešuosius pirkimus laimėti rangovams, kurie neturi statybos srities darbuotojų. 

Pažymėtina, kad jei konkurso metu pas rangovą nedirba vykdomo darbo srities darbuotojai, toks 
rangovas neatitinka Statybos įstatymo keliamų reikalavimų ir jam gali būti sustabdytas arba panaikintas 
atestatas. 

Todėl perkančioji organizacija turi reikalauti, kad ypatingojo statinio rangovas jau konkurso metu turėtų 
darbuotojus. 

Be to netikrinant, ar rangovas pagal konkurso metu turimų darbuotojų kiekį ir kompetencijas bent 
teoriškai yra pajėgus įvykdyti užsakymą, atsiranda galimybė pirkimuose dalyvauti nesąžiningoms įmonės 
(„feniksams“), kurios negali ir net neketina užbaigti darbų, o siekia tik gauti avansą, arba rangovams, kurie 
įsteigiami tik vienam projektui, todėl neturi pastovių darbuotojų, todėl gali pasiūlyti mažesnę kainą, nei 
rangovas, kuris turi darbuotojų, investuoja į šių darbuotojų kvalifikaciją bei saugą, išlaiko pastovias darbo 
vietas. Tokie rangovai neįgyvendins kokybės garantijų, jeigu atsiras kokybės problemos. 

 
5. Viešųjų pirkimų procedūrose nustatyti techninių ir profesinių pajėgumų reikalavimus: 
 papildyti minimaliu kvalifikuotų darbininkų skaičiumi; 
 nustatyti minimalų turimų kvalifikuotų darbininkų skaičių pagal numatomų įgyvendinti projektų 

vertes; 
 patikslinti tiekėjo privalomą patirtį per paskutinius 3 metus. 

 
LSA siūloma skaičiuoklė pridedama atskiru priedu. 
 
6. Reikalauti, kad genrangovas savo jėgomis atliktų ne mažiau kaip 30 proc. darbų. 
Kadangi perkami statybos darbai, o ne statybos valdymo paslaugos, todėl genrangovas turėtų pats atlikti 

bent dalį darbų. Priešingu atveju, pagal funkcijas jis yra panašus į statybos valdytoją (Statybos įstatymo 13 str. 
2 d.).  



Civilinis kodeksas iš principo leidžia genrangovui pasitelkti subrangovus, kadangi sudėtingesniame 
objekte neįmanoma vienam rangovui aprėpti visų specialiųjų darbų. Tačiau tai nepanaikina konceptualaus 
suvokimo, kas gi yra rangovas, o kas yra statybos valdytojas. Statybos įstatymo ir statybos techninių reglamentų 
sisteminė analizė rodo, kad pagrindinė rangovo funkcija yra atlikti darbus, o ne tik būti procesų valdytoju.  

VPĮ 49 str. 7 d. numato, kad perkančioji organizacija gali reikalauti, kad jos nurodytas esmines užduotis 
atliktų pats pasiūlymą pateikęs tiekėjas, o jeigu pasiūlymą pateikė tiekėjų grupė, – tos grupės dalyvis. 

Šią VPĮ nuostatą derinant su statybos teisės aktais, statybos darbų pirkimo atveju perkančioji 
organizacija turėtų reikalauti, kad bent 30 proc. darbų atliktų generalinis rangovas nes tai išplaukia iš rangovo 
esmės. Nėra teisinga, kai perkančioji organizacija perka statybos darbus, tačiau realiai nuperka statybos valdymo 
paslaugas. 

Jungtinės veiklos atveju analogiškas reikalavimas turi būti taikomas pagrindiniam partneriui (faktiškai 
atliekančiam genrangovo funkcijas) 

Nesant tokio reikalavimo, vienas rangovas (ar rangovų grupė) gali laimėti daug viešųjų pirkimų, nors 
realiai darbų atlikti net neketina ir darbams persamdo subrangovus. Tai iškraipo konkurenciją, nes kitiems 
rangovams viešųjų pirkimų užsakymų nelieka, nors jie turi darbuotojų, investuoja į šių darbuotojų kvalifikaciją 
bei saugą, išlaiko pastovias darbo vietas ir galėtų kokybiškai atlikti darbus. 

 
7. Nustatyti reikalavimus jungtinės veiklos vadovaujančiam partneriui. 
Jeigu pirkime dalyvauja tiekėjų grupė, tokiu atveju greta bendrų kvalifikacijos reikalavimų visai grupei, 

siūlome nustatyti individualius reikalavimus vadovaujančiam partneriui (faktiškai atliekančiam genrangovo 
funkcijas), kadangi jam reikės suvaldyti visą projektą, o tam reikalingi atitinkami pajėgumai.  

Siūlome numatyti individualų finansinių pajėgumų reikalavimą –1/2 objekto sąmatinės vertės. 
 
8. Reikalauti, kad pasiūlymuose iš bendro kainos būtų išskiriamos išlaidos darbų saugai ir 

pasiūlymą galima būtų įvertinti atskirai be šių išlaidų. 
Konkuruodamos dėl viešųjų pirkimų užsakymų statybos įmonės  siekia kuo labiau sumažinti sąmatas ir 

taupyti, o tai provokuoja mažinti išlaidas darbų saugai, kadangi jų įvertinti užsakovas negali. Vertinant išlaidas 
darbų saugai, būtų skatinamos sąžiningos ir patikimos įmonės, užkertama galimybė nesąžiningai konkuruoti 
mažinant būtinąsias išlaidas darbų saugai. 

 
9. Išsamiau reglamentuoti  darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimus statybvietėje. 
Tais atvejais, kai privaloma rengti Technologijos projektą (žr. STR “Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra” 24-27 p.), siūlome reikalauti atskiromis projekto dalims išsamiai reglamentuoti darbų saugos ir 
aplinkosaugos klausimus.  

Atkreiptinas dėmesys, kad nevykdant privalomų darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų yra 
galimybės nesąžiningiems rangovams piktnaudžiauti ir sumažinti kainą, tokiu būdu nesąžiningai konkuruojant 
su rangovais, kurie vykdo šiuos reikalavimus. Detalus šių aspektų aprašymas Technologijos projekte padės 
kontroliuoti tokius nesąžiningus rangovus. 
 

10. Vertinti rangovo mokamo darbo užmokesčio vidurkį (ekonominio naudingumo kriterijus). 
Konkuruodamos dėl viešųjų pirkimų užsakymų statybos įmonės  siekia kuo labiau sumažinti sąmatas ir 

taupyti, o tai skatina neoficialaus darbo užmokesčio mokėjimą ir „šešėlinę“ ekonomiką. Vertinant 
darbuotojams mokamą darbo užmokestį, būtų skatinamos sąžiningos įmonės, kartu mažinamas „šešėlis“.  

 
11. Prieš vykdant pirkimus, visapusiškai įvertinti, ar statinio statybos skaičiuojamoji kaina 

atitinka rinkos kainas, galiojančias pirkimo vykdymo metu.  
Statybos darbų viešieji pirkimai dažnai neįvyksta, kadangi neatsiranda nei vieno rangovo, kuris sutiktų 

atlikti darbus už perkančiosios organizacijos nustatytą realybės neatitinkančią kainą.  
Ypač pavojinga situacija, kai trūkstant rinkoje užsakymų, įmonės rizikuoja ir apsiima darbus už 

neadekvačią skaičiuojamąją kainą. Nesugebėdamos įvykdyti finansiškai nepagrįstų įsipareigojimų, įmonės 
bankrutuoja, palikdamos neužbaigtas vykdyti sutartis. Tariami sutaupymai perkant už rinkos neatitinkančią 
kainą vėliau išleidžiami stabdant, konservuojant ir saugant neužbaigtas statybas, prarandant darbų kokybės 
garantijas bei iš naujo atliekant viešųjų pirkimų procedūras.  

 



12. Reikalauti, kad rangovai atskleistų pelno maržą, ir atmesti pasiūlymą, jeigu pelno marža yra 
mažesnė nei 10 proc. objekto vertės. 

Konkuruodamos dėl viešųjų pirkimų užsakymų statybos įmonės neadekvačiai sumažina pelno maržą ir 
tikisi užsakymo laimėjimo atveju uždirbti iš papildomų darbų, o nesąžiningos įmonės net neketina atlikti darbų 
ir siekia tik gauti avansą. Vertinant pelno maržą, būtų užkertama manipuliacijų galimybė, skatinamos 
sąžiningos įmonės. 

 
13. Vertinant pasiūlymus, taikyti ekonominio naudingumo, o ne mažiausios kainos principą.   
Statybos darbų pirkimas už mažiausią kainą verčia įmones rizikuoti apsiimant darbus už neadekvačiai 

numažintą kainą. Nesugebėdamos įvykdyti finansiškai nepagrįstų įsipareigojimų, įmonės bankrutuoja, 
palikdamos neužbaigtas vykdyti sutartis. Tariami sutaupymai perkant už mažiausią kainą vėliau išleidžiami 
stabdant, konservuojant ir saugant neužbaigtas statybas, prarandant darbų kokybės garantijas bei iš naujo 
atliekant viešųjų pirkimų procedūras.   

Apskritai, statybos darbų pirkimas už mažiausią kainą verčia įmones kuo labiau sumažinti sąmatas ir 
taupyti, o tai nekuria prielaidų investicijoms ir inovacijoms sektoriuje, neskatina sektoriaus plėtros, naujų darbo 
vietų kūrimo, darbo užmokesčio augimo, be to tai skatina neoficialaus darbo užmokesčio mokėjimą ir „šešėlinę“ 
ekonomiką. 

 
14. Taikyti kainos indeksavimą, kuris atitiktų šiandieninę situaciją statybos medžiagų rinkoje.   
Dėl atsigaunančios pasaulio ekonomikos, lūkesčių gerėjimo, kai kurių didžiųjų valstybių veiksmų 

superkant žaliavas, taip pat infliacijos baimės ir su tuo susijusių investicijų į nekilnojamąjį turtą pastaruoju 
metu statybos sektoriuje kilo didelė infliacija. Ženkliai brango visi svarbiausi statybos produktai. 

Esant tokiai situacijai, ne tik sudėtinga ar net neįmanoma užbaigti jau sudarytų sutarčių, tačiau nebeaišku, 
kaip dalyvauti naujuose konkursuose, nes kainos nuolatos didėja, medžiagų tiekėjai ir gamintojai  kainas 
nurodo pvz. tik 14-ai dienų, tad užbaigus viešojo pirkimo procedūrą rangovo pateiktas pasiūlymas jau 
nebeatitiktų rinkos situacijos.  

LR viešųjų pirkimų įstatymas numato kainų indeksavimo galimybę ir tuo tikslu leidžia keisti pirkimo 
sutartį neatliekant naujos pirkimo procedūros. Praktikoje kainos indeksuojamos kartą metuose, taikant 
Lietuvos statistikos departamento skelbiamą statybos sąnaudų kainų indeksą. 

Tokia staigi infliacija parodė, jog iki šiol taikytas kainų indeksavimas tinka tik stabilios ekonomikos 
sąlygomis, tačiau visiškai netinka šiandieninėje rinkos situacijoje. Norint pritraukti rangovus tokioje 
sudėtingoje situacijoje, reikia taikyti naują indeksavimo modelį, t.y.: 

1) labai greitai besikečiančioje rinkoje būtina taikyti žymiai dažnesnį indeksavimą nei 1 metai; 
2) indeksas turėtų būti taikomas ne bendras visų statybos produktų, bet atskirų produktų, atsižvelgiant į 

tai, kokie darbai atliekami ir kokie statybos produktai naudojami konkrečios sutarties atveju. Tokiu būdu 
individualizuojant kiekvieną situaciją ir išvengiant kainų pokyčių „suniveliavimo“ bendroje visų statybos 
produktų masėje;  

3) greta Lietuvos statistikos departamento būtina ieškoti ir kitų objektyvių informacijos šaltinių (pvz. 
specializuotų biržų), kurie einamuoju laikotarpiu fiksuoja atskirų statybos produktų kainas ir gali parodyti 
pokyčius tiksliai ir objektyviai. 

 
15. Organizuoti konsultacijas su rinka visais atvejais, kai projekto vertė didesnė kaip 3 mln eurų. 
Konsultacijos padeda realiau suvokti rinkos situaciją, pastebėti klaidas projekte ar pirkimo sąlygose, 

išvengti klaidų pirkimo metu.  
 

 
PRIDEDAMA: LSA siūloma techninių ir profesinių pajėgumų skaičiuoklė. 

 
 


