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Viešieji pirkimai IAE



Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas!

(Klasikinis sektorius)

VĮ Ignalinos atominė – perkančioji 
organizacija 
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Kiek perka IAE? 

2022 m. suplanuotas pirkimų biudžetas ~ 81 mln. Eur be PVM  

IŠ KURIŲ:

• prekės ~ 31 mln. Eur be PVM;

• paslaugos ~ 19 mln. Eur be PVM;

• darbai - ~31 mln. Eur be PVM.



Kiek perka IAE? (2022 m.)

• prekės ~ 369 

• paslaugos ~ 171

• darbai  ~23

PIRKIMŲ SKAIČIUS VNT.:

• mažos vertės – 355 vnt. (~2 
mln.);

• atviras (supaprastintas) – 66 
vnt. (~6 mln.);

• atviras (tarptautinis) – 140 
vnt. (~73 mln.).

PAGAL VERTĘ:

• CPO – 42 vnt. (~12 mln.)

• CVP IS – 211 vnt. (67 mln.)

• kita – 310 vnt. 

PAGAL SISTEMĄ:



FINANSAVIMAS

Europos Sąjungos finansavimas:

• Europos Sąjungos Ignalinos programos lėšos (administratorius – VšĮ Centrinė projektų
valdymo agentūra);

• Per Tarptautinį Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondą (TIENRF) skiriamos
lėšos (administratorius – Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas).

Lietuvos skiriamas finansavimas:

• VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšos
(administratorius – VšĮ Lietuvos energetikos agentūra);

• VĮ Ignalinos atominės elektrinės sukauptos lėšos, įmonės investicinės veiklos pajamos,
pajamos iš komercinės veiklos (patalpų, pastatų nuoma, transporto paslaugos ir kt.);

• iš valstybės biudžeto skiriamos lėšos.



KONTROLĖ

Kontroliuojančios įstaigos: VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, VšĮ 
Lietuvos energetikos agentūra, Valstybinė atominės energetikos saugos 
inspekcija ir t. t.

Terminai

• pirkimo dokumentų 
derinimas;

• sutarčių derinimas;
• keitimų derinimas;
• reikalingų leidimų gavimas.

Specifiniai reikalavimai

• dalyvių kvalifikacija;
• viešinimas;
• griežtas reglamentavimas



PIRKIMŲ VYKDYMAS

Tipinės sutarties 
formos

Tipiniai pirkimo 
dokumentai

Elektroninis sutarčių 
pasirašymas

Griežtas 
reglamentavimas ir 

nustatytų reikalavimų  
laikymasis

Prievolių įvykdymo 
užtikrinimas



TIEKĖJŲ KLAIDOS:

Konkurenciniai 
susitarimai

Neatsakingas 
požiūris į pirkimo 

dokumentus

Terminų ir 
procedūrų 
pažeidimai

Negebėjimas pagrįsti 
savo pateiktos 
informacijos



BENDRADARBIAVIMAS!

Rinkos tyrimai ir 
konsultacijos

Grįžtamasis ryšys

KomunikacijaTiekėjų sąrašas

Bendras tikslas



Elektrinės g. 12/1 
Drūkšinių k. 31152
Visagino sav. Lietuva

Valstybės įmonė 
Ignalinos atominė elektrinė
www.iae.lt 

Telefonas +370 386 28985 
Faksas +370 386 24396
El. paštas iae@iae.lt 
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