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I.

TARNYBOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA

Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Tarnyba) veiklos
tikslus ir atliekamas funkcijas apibrėţia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (toliau –
Įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, nuostatai ir kiti teisės aktai. Tarnyba
atlieka jai pavestas funkcijas, įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas
viešųjų pirkimų srityje, atsako uţ viešųjų pirkimų politikos įgyvendinimą, viešuosius pirkimus
reglamentuojančių teisės aktų laikymosi prieţiūrą ir kontrolę. Veiklos pokyčiai Tarnyboje orientuoti
į Europos Sąjungos reikalavimus ir poreikį gerinti viešųjų pirkimų kokybę bei tinkamos vidaus
kontrolės sistemos tobulinimą.
Tarnybos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
aprobuotais Tarnybos strateginiais veiklos planais, grindţiamais misija ir strateginiu tikslu „Siekiant
viešųjų pirkimų efektyvumo, diegti naujas elektroninių viešųjų pirkimų vykdymo priemones,
tobulinti viešųjų pirkimų kontrolę, metodinę ir teisinę pagalbą“.
Svarbiausios Tarnybos funkcijos apibrėţtos Įstatymo 8 straipsnyje: pagal kompetenciją
rengti ir priimti viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus; kontroliuoti, kaip atliekant
viešuosius pirkimus laikomasi galiojančių teisės aktų; vykdyti jų paţeidimų prevenciją; nagrinėti
administracinio teisės paţeidimo bylas; teikti metodinę pagalbą; rinkti, kaupti ir analizuoti
informaciją apie atliekamus pirkimus, sudarytas pirkimo sutartis ir kt.
Lietuvos Respublikos 14-tos Vyriausybės įsipareigojimai viešųjų pirkimų srityje apibrėţti
2006-2008 metų Vyriausybės programoje nuostata „Tobulinti Viešųjų pirkimų įstatymą, grieţtinti
viešųjų pirkimų organizavimo tvarką ir didinti viešumą“.
Įgyvendindama minėtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos prioritetus ir
priemones bei vykdydama Įstatymu jai priskirtas funkcijas, Tarnyba 2008 metais vykdė programą
„Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimas, pirkimų veiklos koordinavimas ir
prieţiūra, viešųjų pirkimų sistemos tobulinimas“. Šios programos nuostatos įtvirtintos įstaigos
2008-2010 metų strateginiame veiklos plane.
Tarnybos 2008 metų veikla buvo grindţiama minėtame strateginiame veiklos plane
nustatytais šiais uţdaviniais:
- parengti Tarnybos kompetencijai priskirtus poįstatyminius teisės aktus;
- plėtoti Viešųjų pirkimų informacinę sistemą, nuosekliai perkeliant viešųjų pirkimų
procedūras į elektroninę terpę;
- dalyvauti naujų Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės reikalavimų viešųjų pirkimų
klausimais perkėlimo į nacionalinę teisę procese;
- kontroliuoti, kaip vykdant viešuosius pirkimus, laikomasi Įstatymo reikalavimų;
- prevencinėmis priemonėmis siekti uţkirsti kelią galimiems Įstatymo paţeidimams;
- mokyti viešųjų pirkimų specialistus, kelti jų kvalifikaciją, rengti metodinę medţiagą.
Vykdydama strateginio veiklos plano uţdavinius, Tarnyba 2008 metais atliko šiuos darbus:
- parengė 11 teisės aktų projektų (Tiekėjų įrašymo į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus
taisyklių pakeitimas, Perkančiųjų organizacijų prašymų pateikimo ir nagrinėjimo taisyklės,
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje tvarkos aprašas, Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros nustatymo
metodikos pakeitimas ir kita.);
- išanalizavo 36 kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus;
- parengė 8 rekomendacijas ir standartinius viešųjų pirkimų dokumentų projektus (Viešųjų
pirkimų pasiūlymų vertinimo rekomendacijų pakeitimas ir papildymas, Standartinių pirkimo
dokumentų patvirtinimo pakeitimas, Perkančiųjų organizacijų supaprastintų viešųjų pirkimų
pavyzdinės taisyklės ir kita);
- atliko 20 perkančiųjų organizacijų kompleksinius patikrinimus;
- išnagrinėjo 22 administracines bylas dėl Įstatymo paţeidimų;
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prevencine tvarka patikrino ir įvertino 541 pirkimo dokumentą;
išnagrinėjo 719 perkančiųjų organizacijų prašymus ir priėmė sprendimus dėl Įstatyme
numatytų sutikimų išdavimo;
- pasiekė, kad Viešųjų pirkimų informacine sistema naudotųsi 6000 perkančiųjų organizacijų
ir tiekėjų;
- parengė 2 mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programas;
- parengė ir patikslino 12 testų viešųjų pirkimų ţinių patikrinimui;
- apmokė 1750 viešųjų pirkimų specialistų.
2008 metais priimtas ir įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimas. Rengiant 2008-2010
metų strateginį veiklos planą, apie Įstatymo įsigaliojimo terminą nebuvo ţinoma. Priėmus Įstatymą,
būtinai reikėjo su reglamentavimo naujovėmis supaţindinti viešųjų pirkimų sistemos dalyvius ir
Tarnyba stengėsi patenkinti jų poreikius. Todėl apmokytų viešųjų pirkimų specialistų skaičius
pasiekė 1750 (planuota apmokyti 750 specialistų).
2008 metais buvo planuota patikrinti ir įvertinti 660 pirkimo dokumentų. Atliktas 541
pirkimo dokumentų patikrinimas ir įvertinimas dėl šios prieţasties: Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr.1139 (Ţin., 2007, Nr.114-4637) Tarnyba įtraukta į
Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemą ir nustatytos naujos funkcijos.
Šių funkcijų vykdymui Tarnyba 2008 m. prašė 12 papildomų pareigybių. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. balandţio 29 d. nutarimu Nr. 417 (Ţin., 2008, Nr. 53-1966) Tarnybai
patvirtintos tik 7 papildomos pareigybės, iš kurių 5 pareigybės skirtos Prevencijos ir kontrolės
skyriui, atliekančiam įvertinimus. Nors Tarnyba nuolat skelbė konkursus, į šias pareigybes
valstybės tarnautojus pavyko priimti dirbti tik rugsėjo mėnesį.
Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-2008 metų programos priemonę
„Plėtoti viešųjų pirkimų informacinę sistemą ir su jos pagalba palaipsniui perkelti viešuosius
pirkimus į elektroninę terpę“, 2008 metais baigta įdiegti viešųjų pirkimų informacinė sistema, kuri
visoms perkančiosioms organizacijoms sudaro galimybes ne tik elektroninėmis priemonėmis skelbti
apie viešuosius pirkimus, teikti viešųjų pirkimų ataskaitas, bet ir vykdyti elektroninius pirkimus.
Kartu sudarytos galimybės pirkimus atlikti visiškai naujais, iki šiol netaikytais būdais: elektroniniu
aukcionu, taikant dinaminę viešųjų pirkimų sistemą. Jeigu bus poreikis, t. y. bus pakeistas
Įstatymas, ši sistema leis uţtikrinti ir detalų viešųjų pirkimų rezultatų (pirkimų dalyvių, vertinimo
kriterijų, laimėtojų ir t.t.) skelbimą internete.
-

II.

TARNYBOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA

Bendra 2008 metais Lietuvoje atliktų viešųjų pirkimų vertė viršijo 13 mlrd. litų. Tai sudarė
virš 13 procentų Lietuvos bendrojo vidaus produkto, todėl viešiesiems pirkimams naudojamų lėšų
racionalus ir taupus naudojimas yra vienas iš svarbiausių valstybės valdymo tikslų.
Lietuvos Respublikos Seimui 2008 m. liepos 3 d. priėmus Viešųjų pirkimų įstatymo
pakeitimus ir papildymus, keitėsi supaprastintų pirkimų tvarka. Įstatymas įpareigojo perkančiąsias
organizacijas parengti supaprastintų pirkimų taisykles. Dėl Įstatymo pakeitimo taip pat formavosi
sutarčių neesminių sąlygų keitimo praktika. Todėl Tarnyba ypatingą dėmesį skyrė viešųjų pirkimų
specialistų mokymui ir tokių pirkimų kontrolei.
Ypač daug dėmesio 2008 metais buvo skiriama Europos Sąjungos finansinės paramos
skaidriam naudojimui. Vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d.
nutarimo Nr.1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir
veiksmų programas“ 15 punkte įvardintas funkcijas, Tarnyba tapo ES finansinės paramos Lietuvai
administravimo sistemos dalimi. Šioms funkcijoms vykdyti Tarnybai specialiojoje ES 2007-2013
metų techninės paramos programoje 2008 metams buvo numatytos lėšos, kurias Tarnyba naudojo
atlikdama šias funkcijas: konsultavo pareiškėjus ir projektų vykdytojus, teikė metodinę pagalbą
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perkančiosioms organizacijoms vykdant viešuosius pirkimus, finansuojamus iš Europos Sąjungos
lėšų, atliko viešųjų pirkimų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kontrolę.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr.804 „Dėl
nacionalinės ţaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos“ patvirtinus Nacionalinę ţaliųjų pirkimų
įgyvendinimo programą, Tarnyba 2008 metais vykdė priemones, priskirtas jai 2007-2011 metų
priemonių plane: organizavo perkančiosioms organizacijoms mokymus ţaliųjų pirkimų klausimais,
pritaikė viešųjų pirkimų informacinę sistemą rinkti ir kaupti ţaliųjų pirkimų statistiką.
Kadangi viešieji pirkimai priskirtini veiklos sričiai, kurioje potencialiai galimos korupcijos
apraiškos, Tarnyba, vykdydama Įstatymu jai priskirtas kontrolės funkcijas, 2008 metais didelį
dėmesį skyrė korupcijos apraiškų viešuosiuose pirkimuose prevencijai: prevencine tvarka patikrino
ir įvertino 541 pirkimo dokumentą bei sugrieţtino viešųjų pirkimų kontrolę. Buvo atliekami
perkančiųjų organizacijų vykdomų pirkimų kompleksiniai patikrinimai, vertinimai tapo išsamesni,
daugiau dėmesio buvo skiriama išvadoms, kurios tapo grieţtesnės. Išaugo asmenų, nubaustų uţ
Įstatymo paţeidimus, skaičius. Įtarus galimas korupcijos apraiškas, 2008 metais teisėsaugos
institucijoms Tarnyba perdavė 22 viešųjų pirkimų medţiagą, iš jų: 15 – Specialiųjų tyrimų tarnybai
ir 7 Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai.
Visi Tarnybos 2008-2010 metų strateginiame veiklos plane numatyti 2008 metams
pagrindiniai darbai atlikti, iškelti tikslai ir numatyti rezultatai pasiekti.

III. TARNYBOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI
Strateginių tikslų įgyvendinimas
Tarnyba, kartu su kitomis institucijomis įgyvendindama valstybės politiką viešųjų pirkimų
srityje, 2008 metais siekė šio strateginio tikslo: „Siekiant viešųjų pirkimų efektyvumo, diegti naujas
elektroninių viešųjų pirkimų vykdymo priemones, tobulinti viešųjų pirkimų kontrolę, metodinę ir
teisinę pagalbą“.
Siekiant strateginio tikslo, Tarnybos veiklos pagrindinis uţdavinys yra siekti, kad
nacionalinė viešųjų pirkimų sistema efektyviai funkcionuotų.
Tarnybai keliamus tikslus atspindi ir jos veiklos rezultatą parodo strateginio tikslo
pasiekimo efekto kriterijus – Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimų, tenkančių 1000 viešai skelbtų
viešųjų pirkimų, maţėjimas.
Išanalizavus ankstesnių metų statistinius rodiklius bei įvertinus Įstatymo keliamus
reikalavimus, vidaus ir išorės veiksnių poveikį, strateginiame veiklos plane numatyta įvairiomis
priemonėmis siekti Įstatymo paţeidimų skaičiaus maţėjimo, kasmet pirkimų su paţeidimais skaičių
sumaţinti 4 procentais.
2008 metais šį efekto kriterijų Tarnyba pasiekė.
Tarnybos vykdyta programa
Tarnyba, siekdama Įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo, vykdo
programą „Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimas, pirkimų veiklos
koordinavimas ir prieţiūra, viešųjų pirkimų sistemos tobulinimas“. Šios programos nuostatos
įtvirtintos Tarnybos 2008-2010 metų strateginiame veiklos plane. Programa yra tęstinė ir jos
svarbiausi tikslai yra įgyvendinti valstybės viešųjų pirkimų politiką, skatinti konkurenciją, siekti,
kad viešiesiems pirkimams skiriamos lėšos būtų naudojamos racionaliai, kad viešieji pirkimai būtų
laipsniškai perkeliami į elektroninę terpę. Tam turėtų pasitarnauti ir Įstatyme įtvirtintos nuostatos.
2008 metais Tarnybos vykdyta programa buvo skirta įgyvendinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006-2008 metų programos prioritetus ir priemones, priskirtas Tarnybai. Pagrindinė
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostata viešųjų pirkimų srityje buvo „Tobulinti
Viešųjų pirkimų įstatymą, grieţtinti viešųjų pirkimų organizavimo tvarką ir didinti viešumą“.
Programoje išskirti tokie keturi tikslai.
1 tikslas. Nuolat tobulinti viešųjų pirkimų sistemą, dalyvaujant teisės aktų rengime bei
harmonizuoti teisės aktus su ES direktyvomis ir Pasaulio prekybos organizacijos sutarties dėl
viešųjų pirkimų reikalavimais.
Šis programos tikslas 2008 metais įgyvendintas, įvykdytos visos numatytos priemonės ir
atlikti šie pagrindiniai darbai: parengta 11 teisės aktų projektų, išanalizuoti 36 kitų institucijų
parengti teisės aktų projektai ir parengtos 8 rekomendacijos bei standartiniai viešųjų pirkimų
dokumentų projektai.
Pasiektas ir šio programos tikslo rezultato kriterijus – viešųjų pirkimų proceso dalyvių
teigiama nuomonė apie Tarnybos priimtų dokumentų naudą 2008 metais sudarė 98 % (1 priedas).
2 tikslas. Kontroliuoti, kaip vykdomi viešieji pirkimai, prevencinėmis priemonėmis maţinti
Viešųjų pirkimų įstatymo paţeidimų skaičių.
Kontroliuojant perkančiųjų organizacijų veiklą viešųjų pirkimų srityje, buvo siekiama
nustatyti Įstatymo paţeidimus, juos padariusius asmenis traukti administracinėn atsakomybėn. Taip
pat buvo didinamas prevencinių priemonių efektyvumas, prevencine tvarka įvertintas didesnis
pirkimo dokumentų skaičius, operatyviau analizuojami ir priimami sprendimai dėl perkančiųjų
organizacijų prašymų leisti joms atlikti tam tikrus pirkimo veiksmus, vertinamas tokių prašymų
pagrįstumas, kontroliuojamas skelbimų atitikimas Įstatymo reikalavimams.
Įgyvendindama šį tikslą, Tarnyba 2008 metais atliko šiuos darbus: kompleksiškai patikrino
20 perkančiųjų organizacijų, išnagrinėjo 22 administracines bylas dėl Įstatymo paţeidimų,
prevencine tvarka patikrino ir įvertino 541 pirkimo dokumentų, išnagrinėjo 719 perkančiųjų
organizacijų prašymus ir priėmė sprendimus dėl Įstatyme numatytų sutikimų išdavimo.
Pasiektas ir programos tikslo rezultato kriterijus – tikrintų viešai skelbtų viešųjų pirkimų
santykis su viešai skelbtais viešaisiais pirkimais pasiekė planuotą 16% lygį (1 priedas).
3 tikslas. Tenkinti valstybės institucijų ir visuomenės poreikius informacijai apie viešuosius
pirkimus.
Siekdama geriau tenkinti valstybės institucijų ir visuomenės poreikius informacijai apie
viešuosius pirkimus, Tarnyba sukūrė moderniomis informacinėmis technologijomis paremtą
Viešųjų pirkimų informacinę sistemą. Ši sistema visoms perkančiosioms organizacijoms sudaro
galimybes taikyti modernesnes viešųjų pirkimų priemones, viešuosius pirkimus vykdyti
elektroninėje terpėje. Šio tikslo įgyvendinimas buvo siejamas su Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2006-2008 metų programos priemone „Plėtoti viešųjų pirkimų informacinę sistemą ir su jos pagalba
palaipsniui perkelti viešuosius pirkimus į elektroninę terpę“.
Skelbimų apie viešuosius pirkimus, formuojamų elektroninėje terpėje, lyginamasis svoris
bendrame skelbimų skaičiuje pasiekė 99 %, o ataskaitų, formuojamų elektroninėje terpėje,
lyginamasis svoris bendrame visų gautų ataskaitų skaičiuje sudarė 77 %. Viešųjų pirkimų
informacinės sistemos vartotojų skaičius pasiekė 6000.
Kitos priemonės, susijusios su 3-iojo tikslo įgyvendinimu, buvo įvykdytos ir pasiektas šio
tikslo rezultato kriterijus – Institucijų ir visuomenės atstovų nuomonės lygis informacijai apie
viešuosius pirkimus pasiekė planuotą lygį (1 priedas).
4 tikslas. Mokyti viešųjų pirkimų specialistus ir kelti jų kvalifikaciją.
Nuolat besikeičianti viešųjų pirkimų teisinė bazė ir sudėtinga jų vykdymo praktika
reikalauja aukštos kvalifikacijos specialistų. Kvalifikuoti specialistai sugeba kokybiškiau parengti
pirkimo dokumentus, tiksliau atlikti pirkimo procedūras. Tai padeda išvengti Įstatymo paţeidimų.
Įgyvendinant šį tikslą, 2008 metais parengtos 2 mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programos,
parengta ir patikslinta 12 viešųjų pirkimų ţinių patikrinimo testų, apmokyta 1750 viešųjų pirkimų
specialistų, raštu pateikta virš 800 atsakymų į perkančiųjų organizacijų specialistų paklausimus
viešųjų pirkimų klausimais.
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Tarpinstitucinių programų ir kitų projektų įgyvendinimas
Kartu su Informacinės visuomenės plėtros komitetu 2005-2008 metais Tarnyba dalyvavo
vykdant tarpinstitucinę programą „Informacinės visuomenės plėtra“. Įgyvendinant šią programą,
Tarnyba vykdė investicinį projektą „Viešųjų pirkimų informacinės sistemos plėtra“. Šis projektas
buvo 2008 metais sėkmingai uţbaigtas.
Tarnyba 2008 metais dalyvavo tarpinstitucinės Nacionalinės 2007-2011 metų ţaliųjų
pirkimų programos įgyvendinime. Vykdydama jai priskirtas priemones, Tarnyba organizavo
perkančiosioms organizacijoms mokymus ţaliųjų pirkimų klausimais, pritaikė viešųjų pirkimų
informacinę sistemą rinkti ţaliųjų pirkimų statistiką pagal perkančiųjų organizacijų pateiktas
ataskaitas.
Tarnyba 2008 metais dalyvavo Ūkio ministerijos koordinuojamoje tarpinstitucinėje
Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros 2005-2008 metų programoje ir jos priemonių vykdyme,
mokydama viešųjų pirkimų specialistus aktualiomis viešųjų pirkimų temomis ir teikdama
konsultacijas.
Tarnyba teikė pastabas ir pasiūlymus dėl Ūkio ministerijos rengiamos Lietuvos viešųjų
pirkimų sistemos tobulinimo ir plėtros 2009-2013 metų strategijos projekto.
Patvirtintų asignavimų panaudojimas
Tarnyba deleguotoms funkcijoms vykdyti 2008 metais iš Lietuvos Respublikos valstybės
biudţeto gavo 4454,7 tūkst. litų, iš jų darbo uţmokesčiui 2771,5 tūkst. litų, kitoms išlaidoms 1559,2
tūkst. litų, turtui įsigyti 124,0 tūkst. litų.
Tarnybai 2008 metams skirti asignavimai uţtikrino normalų jos funkcionavimą vykdant
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-2008 metų programoje numatytas priemones. Tarnyba,
vykdydama aukščiau įvardintą programą, panaudojo visus tam tikslui skirtus Valstybės biudţeto
asignavimus.
Tarpinstitucinės programos investicinio projekto „Viešųjų pirkimų informacinės sistemos
plėtra“ finansavimui 2008 metais iš Europos regioninės plėtros fondo Tarnybai skirta ir panaudota
9514,3 tūkst. litų.
Tarnybai 2008 metais taip pat buvo skirta 424,7 tūkst. litų iš 2007-2013 metų techninės
paramos programos lėšų. Panaudota tik 219,5 tūkst. litų.
Kita svarbi informacija
Tarnyba 2008 metais didelį dėmesį skyrė neteisėtų veiksmų ir korupcijos apraiškų
viešuosiuose pirkimuose prevencijai. Tuo tikslu dar 2007 metų pabaigoje buvo parengta Tarnybos
sektorinė antikorupcinė programa 2008-2009 metams bei šios programos įgyvendinimo priemonių
planas. Visos plane numatytos priemonės įgyvendintos.

IV. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO TARNYBOS VEIKLOS
PRIORITETINĖS KRYPTYS
Artimiausio laikotarpio Tarnybos veiklos prioritetai yra siejami su Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008-2012 metų programos prioritetais ir priemonėmis, priskirtomis Tarnybai.
Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje suformuluoti konkretūs ir aiškūs
tikslai viešųjų pirkimų srityje: „Imsimės ryţtingų priemonių, kad viešieji pirkimai vyktų kuo
efektyviau ir skaidriau. Optimizuosime viešojo ir privataus sektorių išteklius, skiriamus viešųjų
pirkimų procedūroms atlikti“. Siekdama realizuoti šią Vyriausybės programos nuostatą, Tarnyba
2009-2011 metų strateginiame veiklos plane nustatė šiuos 2009 metų veiklos uţdavinius:
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parengti visus Viešųjų pirkimų tarnybos kompetencijai priskirtus Viešųjų pirkimų
įstatymui įgyvendinti būtinus teisės aktus;
dalyvauti naujų ES teisės reikalavimų viešųjų pirkimų klausimais perkėlimo į
nacionalinę teisę procese;
plėtoti viešųjų pirkimų informacinę sistemą, nuosekliai perkelti viešojo pirkimo
procedūras į elektroninę terpę;
mokyti viešųjų pirkimų specialistus vykdyti pirkimus naudojantis viešųjų pirkimų
informacine sistema;
konsultuoti perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus viešųjų pirkimų organizavimo ir
vykdymo klausimais, ypatingą dėmesį skiriant pirkimams elektroninėje erdvėje;
tobulinti perkančiųjų organizacijų lygmeniu taikomus viešųjų pirkimų planavimo ir
organizavimo metodus;
vykdyti ES 2007-2013 metų finansinės paramos lėšomis atliekamų viešųjų pirkimų
kontrolę, siekiant trumpinti išvadų rengimo terminus;
kartu su kitomis teisėsaugos institucijomis siekti maţinti Viešųjų pirkimų įstatymo
paţeidimų, neleistinų perkančiųjų organizacijų veiksmų viešųjų pirkimų srityje ir galimų
korupcijos apraiškų skaičių;
viešinti galimybes vykdyti elektroninius pirkimus Centrinės viešųjų pirkimų
informacinės sistemos priemonėmis, mokyti ir konsultuoti šių priemonių naudotojus.

Rimgaudas Vaičiulis

Direktorius
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1 priedas
VERTINIMO KRITERIJŲ
2008 M. SUVESTINĖ
Strateginis tikslas. Siekiant viešųjų pirkimų efektyvumo, diegti naujas elektroninių viešųjų
pirkimų vykdymo priemones, tobulinti viešųjų pirkimų kontrolę, metodinę ir teisinę pagalbą.

Vertinimo kriterijus
Efekto:
1.Viešųjų pirkimų įstatymo paţeidimų,
tenkančių 1000 pirkimų, maţėjimas %.
Rezultato:
1.Viešųjų pirkimų proceso dalyvių
teigiama nuomonė apie Tarnybos
priimtų dokumentų naudą, ne maţiau %
1. Tikrintų viešai skelbtų viešųjų
pirkimų santykis su viešai skelbtais
viešaisiais pirkimais (%).
1.Institucijų ir visuomenės atstovų
teigiamos nuomonės lygis %
informacijai apie viešuosius pirkimus.
1. Tarnybos organizuojamų mokymų
dalyvių teigiamų atsiliepimų apie
mokymų kokybę dalis, ne maţiau %.
2. Konsultuotų perkančiųjų
organizacijų ir tiekėjų specialistų
teigiamų atsiliepimų apie konsultacijų
kokybę dalis, ne maţiau %.
Produkto:
1. Parengtų įstatymo pataisų, kitų teisės
aktų projektų skaičius vnt.
2. Išanalizuoti kitų institucijų parengti
teisės aktų projektai %.
3. Europos Teisingumo Teismo priimtų
sprendimų viešųjų pirkimų bylose
analizė vnt.
1. Parengtų ir/ar patobulintų
standartinių pirkimo dokumentų ir
metodinių rekomendacijų skaičius vnt.
1. Tarnybos specialistų dalyvavimas
privalomuose ES renginiuose (% nuo
posėdţių skaičiaus).
1. Atliktų kompleksinių patikrinimų
skaičius vnt
2. Išnagrinėtų administracinių bylų dėl
įstatymo paţeidimų skaičius %.

Įvykdyta Įvykdymo
procentas

Vertinimo
kriterijaus kodas

Metinis
planas

E-01-1

3

3

100

R-001-01-1

80

95

119

16

16

100

R-001-03-1

98

97,4

99,4

R-001-04-1

90

96

107

R-001-04-2

90

95

105

P-001-01-01-1

7

11

157

P-001-01-01-2

100

100

100

P-001-01-01-3

10

13

130

P-001-01-02-1

8

8

100

P-001-01-03-1

100

100

100

P-001-02-01-1

20

20

100

P-001-02-01-2

100

100

100

R-001-02-1
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1. Viešųjų pirkimų procedūrų vertinimų
skaičius, tenkantis vienam kontrolės
funkcijas atliekančiam darbuotojui per
metus, vnt.
2. Prevencine tvarka įvertintų pirkimo
dokumentų skaičius vnt.
3. Išnagrinėtų prašymų išduoti įstatyme
numatytus sutikimus skaičius %.
4. Tiekėjų kreipimųsi dėl perkančiųjų
organizacijų pirkimo dokumentuose
nustatytų sąlygų nagrinėjimas %
1. Savalaikis gaunamų dokumentų
įvedimas %
2. Numatytų ataskaitų ES teikimas %
1. Skelbimų apie pirkimus, perkančiųjų
organizacijų formuojamų elektroninėje
terpėje, lyginamasis svoris bendrame
visų gautų skelbimų skaičiuje %
2. Pirkimų ataskaitų, perkančiųjų
organizacijų formuojamų elektroninėje
terpėje, lyginamasis svoris bendrame
visų gautų ataskaitų skaičiuje %
3. Viešųjų pirkimų informacinės
sistemos vartotojų skaičius vnt.
1. Mokymuose dalyvausiančių
specialistų skaičius vnt.
Tarnybos specialistų, kelsiančių
kvalifikaciją, skaičius %.
2. Konsultacijų metu parengtų
atsakymų lyginant su visais
paklausimais dalis %
3. Parengtų bei patikslintų mokymo ir
kvalifikacijos kėlimo programų
skaičius vnt.
4.Parengtų bei patikslintų testų viešųjų
pirkimų ţinių patikrinimui skaičius vnt.

P-001-02-02-1

30

30

100

P-001-02-02-2

660

541

82

P-001-02-02-3

100

100

100

P-001-02-02-4

100

100

100

P-001-03-01-1
P-001-03-01-2

100
100

100
100

100
100

P-001-03-02-1

95

99

105

P-001-03-02-2

60

77

128

P-001-03-02-3

4300

6000

139

P-001-04-01-1

750

1750

233

P-001-04-01-2

30

32

106

P-001-04-01-3

100

100

100

P-001-04-01-4

2

2

100

P-001-04-01-5

12

12

100

2008 M. VYKDYTAI PROGRAMAI PATVIRTINTŲ IR PANAUDOTŲ
ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ
2 priedas
Programa
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo įgyvendinimas, pirkimų
veiklos koordinavimas ir prieţiūra,
viešųjų pirkimų sistemos tobulinimas

Patvirtinti
asignavimai,
tūkst. litų

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

4454,7
4354,4
------------------------------------10

Panaudojimo
procentas

97,7

