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I.

TARNYBOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA

Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Tarnyba)
koordinuoja viešųjų pirkimų veiklą ir prižiūri, kaip laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau –
Įstatymas) ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų.
Tarnybos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
aprobuotais strateginiais veiklos planais, kurie grindžiami Tarnybos misija ir strateginiu tikslu:
„Tobulinant ir koordinuojant viešųjų pirkimų sistemą, siekti Įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų
reikalavimų įgyvendinimo“.
Svarbiausios Tarnybos funkcijos, kurias apibrėžia Įstatymo 8 straipsnis, yra: pagal
kompetenciją rengti ir priimti viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus; kontroliuoti,
kaip atliekant viešuosius pirkimus laikomasi galiojančių teisės aktų; vykdyti jų pažeidimų
prevenciją; nagrinėti administracinio teisės pažeidimo 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 nubrėžti
2006-2008 metų Vyriausybės programoje nuostata „Tobulinti Viešųjų pirkimų įstatymą, griežtinti
viešųjų pirkimų organizavimo tvarką ir didinti viešumą“.
Įgyvendindama minėtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos prioritetus ir
priemones bei vykdydama Įstatymu jai priskirtas funkcijas, Tarnyba parengė ir vykdo programą
„Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimas, pirkimų veiklos koordinavimas ir
priežiūra, viešųjų pirkimų sistemos tobulinimas“. Šios programos nuostatos įtvirtintos įstaigos
2006-2008 metų strateginiame veiklos plane.
Tarnybos 2006 metų veikla buvo grindžiama minėtame strateginiame veiklos plane
nustatytais šiais svarbiausiais prioritetais:
- įgyvendinti naujos redakcijos Įstatymą, įsigaliojusį 2006 m. sausio 31 dieną, vykdant visas
būtinas organizacines priemones;
- priimti visus Tarnybos kompetencijai priskirtus naujos redakcijos Įstatymo įgyvendinimui
būtinus poįstatyminius teisės aktus;
- plėtoti Viešųjų pirkimų informacinę sistemą, nuosekliai perkeliant viešojo pirkimo
procedūras į elektroninę terpę;
- kontroliuoti, kaip vykdant viešuosius pirkimus, laikomasi Įstatymo reikalavimų;
- užkirsti kelią Įstatymo pažeidimams;
- mokyti viešųjų pirkimų specialistus, kelti jų kvalifikaciją, rengti metodinę medžiagą.
Nuo 2006 metų sausio 31 dienos įsigaliojusio Įstatymo nuostatos Tarnybai nustatė
naujas funkcijas bei išplėtė dabar vykdomų funkcijų ribas. Visa tai sąlygojo ženklų Tarnybos
atliekamų darbų apimčių padidėjimą. Todėl Tarnyba 2006 metais įvykdė struktūros pertvarkos
ir jos gebėjimų stiprinimo darbus.
Tarnybos direktoriaus 2006-03-09 įsakymu Nr.IS-14 įsteigti nauji struktūriniai padaliniai:
Informacinių technologijų skyriuje – Informacinių technologijų aptarnavimo poskyris,
Prevencijos ir kontrolės skyriuje – Operatyviosios kontrolės poskyris ir prevencijos poskyris,
Tarptautinių ryšių, skelbimų ir ataskaitų skyriuje – Skelbimų ir ataskaitų poskyris.
Gauti 27 papildomi etatai. 2006 metais Tarnyboje dirbo 60 darbuotojų
Vykdydama strateginio veiklos plano uždavinius, Tarnyba 2006 metais atliko šiuos
darbus:
- parengė dvylika teisės aktų projektų (Viešųjų pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarka;
Viešojo pirkimo vertės nustatymo metodika; Skelbimų teikimo Tarnybai tvarka; Viešojo
pirkimo-pardavimo sutarčių kainodaros nustatymo metodika; Lietuvos Respublikos
institucijų, kompetentingų išduoti Viešųjų pirkimų įstatymo 29 str. 2 dalyje nurodytus
dokumentus, sąrašas, 3 Įstatymą lydinčiųjų teisės aktų pakeitimai ir kt.);
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-

išanalizavo trylika kitų institucijų pateiktų teisės aktų projektų;
parengė aštuonias rekomendacijas ir standartinius viešųjų pirkimų dokumentų projektus
(Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo rekomendacijos; Supaprastintų viešųjų pirkimų,
atliekamų taikant įprastą komercinę praktiką, taisyklių rengimo rekomendacijos;
Tarptautinių viešųjų pirkimų skelbimų tipinių formų pildymo rekomendacijos; Viešojo
pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo rekomendacijos ir kt.);
- atliko aštuoniolikos perkančiųjų organizacijų kontrolinius patikrinimus;
- išnagrinėjo dvidešimt administracinių bylų dėl Įstatymo pažeidimų;
- prevencine tvarka patikrino ir įvertino keturis šimtus penkiasdešimt du pirkimo dokumentus;
- išnagrinėjo šešis šimtus keturiasdešimt du prašymus išduoti Įstatyme numatytus sutikimus;
- pasiekė, kad Viešųjų pirkimų informacine sistema naudotųsi 500 perkančiųjų organizacijų ir
100 tiekėjų;
- parengė tris mokymo programas;
- apmokė penkis šimtus trisdešimt devynis viešųjų pirkimų specialistus.
Patobulinta viešųjų pirkimų monitoringo informacinė sistema, pradėta analizuoti ir
vertinti mokymų ir konsultacijų kokybė, interneto svetainėje teikiamų konsultacijų standartiniais
klausimais skaičius nuolat didinamas, aktyviau taikomos administracinio poveikio priemonės už
viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus. Tarnyba įvykdė visus Strateginiame veiklos plane
numatytus 2006 metų darbus.
Svarbūs darbai buvo vykdomi įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 20062008 metų programos priemonę „Plėtoti viešųjų pirkimų informacinę sistemą ir su jos pagalba
palaipsniui perkelti viešuosius pirkimus į elektroninę terpę“. Tai viena iš svarbiausių strateginių
informacinių technologijų diegimo viešuosiuose pirkimuose kryptis. Tarnyba vykdo ES
struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Viešųjų pirkimų informacinės sistemos
plėtra“. Įgyvendinant šį projektą, 2006 metais atlikti šie darbai:
- parengti pirkimo dokumentai ir pradėtos skelbiamos derybos dėl paslaugos „Viešųjų
pirkimų informacinės sistemos plėtra“ pirkimo;
- vykdant projektą „Viešųjų pirkimų informacinės sistemos plėtra“, parengti pirkimo
dokumentai ir atliktas viešasis pirkimas „ES struktūrinių fondų panaudojimo auditas“;
- parengti pirkimo dokumentai ir pradėtos projekto „Viešųjų pirkimų informacinės sistemos
plėtra“ techninė priežiūra“ pirkimo procedūros;
- parengti duomenų serverių centro patalpos įrengimo techniniai reikalavimai.
2005 metais pradėtas eksploatuoti Centrinis viešųjų pirkimų portalas ir 2006 metais
sudarė galimybes perkančiosioms organizacijoms elektroninėmis priemonėmis pateikti pirkimo
dokumentus, apklausti tiekėjus, atliekant pirkimus įprastos komercinės praktikos būdu.
Tiekėjams sudaryta galimybė elektroninėmis priemonėmis „On line“ režimu gauti informaciją
apie viešuosius pirkimus ir registruotis portale, pateikti duomenis apie savo veiklą, siūlyti
prekes, paslaugas ar darbus ir dalyvauti viešuosiuose pirkimuose įprastos komercinės praktikos
būdu.

II.

TARNYBOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA

Didžiausią įtaką Tarnybos veiklai 2006 metais turėjo naujojo nuo 2006 metų sausio 31
dienos įsigaliojusio Įstatymo priėmimas.
Naujasis Įstatymas esamą viešųjų pirkimų sistemą papildė naujomis vykdymo priemonėmis
(naujais pirkimo būdais – dinamine pirkimų sistema, konkurenciniu dialogu, elektroniniu
aukcionu), o tai sąlygojo būtinybę pasirengti jų įgyvendinimui. Perkančiosios organizacijos ir
tiekėjai turėjo įdėti pastangų keliant savo kvalifikaciją, o Tarnyba – organizuojant mokymus ir
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rengiant standartinius pirkimo dokumentus. Teikdama metodinę pagalbą, Tarnyba parengė
metodines rekomendacijas, kaip geriau vykdyti viešuosius pirkimus (Tipinės viešųjų pirkimų
konkursų sąlygos; Pavyzdinės viešųjų pirkimų vykdymo, taikant įprastą komercinę praktiką,
taisyklės; kelionių paslaugų pirkimo rekomendacijos ir kt.). Visa metodinė medžiaga pateikiama
Tarnybos interneto svetainėje, todėl viešųjų pirkimų proceso dalyviai gali ja laisvai naudotis.
Kartu su kitomis institucijomis Tarnyba dalyvavo rengiant poįstatyminius teisės aktus,
reglamentuojančius viešųjų pirkimų sutarčių trukmę, kainodarą, projektų konkursų vykdymą,
pirkimų verčių nustatymą, informacijos apie viešuosius pirkimus skelbimų reikalavimus ir kt.
Naujojo Įstatymo redakcija numatė ir naujas Tarybos funkcijas. Dėl to Tarnyba privalėjo
stiprinti savo gebėjimus viešųjų pirkimų kontrolės, metodinės pagalbos, teikiant paslaugas
elektroninėmis priemonėmis, srityse. Tarnybos direktoriaus įsakymu įsteigti nauji struktūriniai
padaliniai (Informacinių technologijų skyriuje – Informacinių technologijų aptarnavimo poskyris,
Prevencijos ir kontrolės skyriuje – Operatyviosios kontrolės poskyris ir prevencijos poskyris,
Tarptautinių ryšių, skelbimų ir ataskaitų skyriuje – Skelbimų ir ataskaitų poskyris).Gauti nauji 27
etatai.
Kadangi viešieji pirkimai priskirtini veiklos sričiai, kurioje potencialiai galimos korupcijos
apraiškos, Tarnyba, vykdydama Įstatymu jai priskirtas kontrolės funkcijas, 2006 metais didelį
dėmesį skyrė korupcijos apraiškų viešuosiuose pirkimuose prevencijai: padidino prevencine tvarka
vertinamų ir tikrinamų pirkimų skaičių bei sugriežtino jų kontrolę. Buvo atliekami perkančiųjų
organizacijų vykdomų pirkimų kompleksiniai patikrinimai, vertinimai tapo išsamesni, daugiau
dėmesio buvo skiriama išvadoms, kurios tapo griežtesnės. Išaugo asmenų, nubaustų už Įstatymo
pažeidimus, skaičius. Įtarus galimas korupcijos apraiškas, 2006 metais Specialiųjų tyrimų tarnybai
perduota 15 pirkimo dokumentų ir 11 pirkimo dokumentų perduota prokuratūrai.
Neteisėtus veiksmus ir korupciją viešųjų pirkimų srityje galima sumažinti tik nuosekliai
įgyvendinant pagrindinius viešųjų pirkimų principus – viešumą ir skaidrumą. Pirkimų viešumą,
skaidrumą ir racionalumą didina viešųjų pirkimų perkėlimas į elektroninę terpę bei pažangių
informacinių technologijų viešųjų pirkimų procese įdiegimas.
Įgyvendinant projektą „Viešųjų pirkimų informacinės sistemos plėtra“, dėl vieno iš
potencialaus ketinamos įsigyti paslaugos tiekėjo skundo teko sustabdyti minėto viešojo pirkimo
procedūras. Dėl užsitęsusių teisminių ginčų 2006 metais planuoti darbai šioje srityje nusikėlė į
artimiausią laikotarpį.
Visi kiti darbai, numatyti Tarnybos 2006-2008 metų strateginiame veiklos plane, buvo
įgyvendinti, iškelti tikslai ir numatyti rezultatai pasiekti.

III. TARNYBOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI
Strateginių tikslų įgyvendinimas
Kartu su kitomis institucijomis įgyvendindama valstybės politiką viešųjų pirkimų srityje,
Tarnyba 2006 metais siekė šio strateginio tikslo: „Tobulinant ir koordinuojant viešųjų pirkimų
sistemą, siekti Viešųjų pirkimų įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo“.
2006 metų sausio 31 d. įsigaliojęs naujasis Įstatymas yra suderintas su Europos Sąjungos
teisės aktais viešųjų pirkimų klausimais.
Tarnybos veiklos pagrindinis uždavinys yra siekti, kad nacionalinė viešųjų pirkimų sistema
efektyviai funkcionuotų. Tam turėtų pasitarnauti Įstatyme įtvirtintos nuostatos, įgalinančios
viešuosius pirkimus perkelti į elektroninę terpę
Tarnybai keliamus tikslus atspindi ir visų Tarnybos padalinių bendros veiklos rezultatą
parodo strateginio tikslo pasiekimo efekto kriterijus – Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų,
tenkančių 1000 pirkimų, mažėjimas.
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Išanalizavusi ankstesnių metų statistinius rodiklius bei įvertinusi naujojo Įstatymo keliamus
reikalavimus ir vidaus ir išorės veiksnių poveikį visomis įmanomomis priemonėmis siekti Įstatymo
pažeidimų skaičiaus mažėjimo, Tarnyba prognozuoja kasmet pirkimų su pažeidimais skaičių
sumažinti 3 procentais.
2006 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 priežiūra, viešųjų pirkimų sistemos tobulinimas“. Šios programos nuostatos
įtvirtintos įstaigos 2006-2008 metų strateginiame veiklos plane. Programa yra tęstinė, ji pradėta
vykdyti dar 2001 metais.
Minėtos programos 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.
Programa padeda įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-2008 metų
programos prioritetus ir priemones, priskirtas Tarnybai. Pagrindinė Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programos nuostata viešųjų pirkimų srityje yra „Tobulinti Viešųjų pirkimų įstatymą,
griežtinti viešųjų pirkimų organizavimo tvarką ir didinti viešumą“.
Išskirti tokie keturi programos 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 2006 metais įgyvendintas, įvykdytos visos numatytos priemonės ir
atlikti šie pagrindiniai darbai: parengta 12 teisės aktų projektų, išanalizuota 13 kitų institucijų
pateiktų teisės aktų projektų ir parengtos 8 rekomendacijos ir standartiniai viešųjų pirkimų
dokumentų projektai.
Pasiektas ir šio programos tikslo rezultato kriterijus – Viešųjų pirkimų proceso dalyvių
teigiama nuomonė apie Tarnybos priimtų dokumentų naudą 2006 metais sudarė 68 % (1 priedas).
2 tikslas. Kontroliuoti, kaip vykdomi viešieji pirkimai, prevencinėmis priemonėmis mažinti
Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų akaičių.
Kontroliuojant perkančiųjų organizacijų veiklą viešųjų pirkimų srityje, buvo siekiama
nustatyti Įstatymo pažeidimus, juos padariusius asmenis traukti administracinėn atsakomybėn. Taip
pat buvo siekiama didinti prevencinių priemonių efektyvumą, buvo prevencine tvarka vertinami
pirkimo dokumentai, analizuojami perkančiųjų organizacijų prašymai leisti atlikti tam tikrus
pirkimo veiksmus, vertinamas tokių prašymų pagrįstumas, kontroliuojamas skelbimų atitikimas
Įstatymo reikalavimams.
Siekiant šio tikslo įgyvendinimo, 2006 metais Tarnyba atliko tokius darbus: patikrino 18
perkančiųjų organizacijų, išnagrinėjo 20 administracinių bylų dėl Įstatymo pažeidimų, prevencine
tvarka patikrino ir įvertino 452 pirkimo dokumentus, išnagrinėjo 642 prašymus išduoti Įstatyme
numatytus sutikimus.
Įvykdžius visas numatytas priemones, pasiektas ir šio programos tikslo rezultato kriterijus –
Tarnybos priimtų sprendimų teisėtumo lygis yra 100% (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, kuri apima viešųjų pirkimų stebėsenos sistemą bei Centrinį
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viešųjų pirkimų portalą. Ši sistema leidžia elektroninėje terpėje formuoti viešųjų pirkimų skelbimus
bei ataskaitas, sudaro galimybę perkančiosioms organizacijoms pateikti pirkimo dokumentus,
tiekėjams – pateikti savo prekes, paslaugas ir darbus elektroniniuose kataloguose. Perkančiosios
organizacijos elektroninėje terpėje turi galimybę pirkti prekes, paslaugas ir darbus įprastos
komercinės praktikos būdu.
Šio tikslo įgyvendinimas 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“.
Dėl aukščiau minėtos priežasties, priemonė „Viešųjų pirkimų informacinės sistemos plėtra“
2006 metais nebuvo visiškai įgyvendinta. Be to, planuotas 35 % pirkimų ataskaitų, perkančiųjų
organizacijų formuojamų elektroninėje terpėje, lyginamasis svoris bendrame visų gautų ataskaitų
skaičiuje, tesudarė 26%. Tai siejama su užtrukusiais Viešųjų pirkimų informacinės sistemos plėtros
darbais. Visos 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 80% (1 priedas).
4 tikslas. Mokyti viešųjų pirkimų specialistus ir kelti jų kvalifikaciją.
Viešųjų pirkimų organizavimo ir jų vykdymo sąnaudas didžia dalimi lemia šio proceso
dalyvių kvalifikacija. Kvalifikuoti specialistai sugeba kokybiškiau parengti pirkimo dokumentus,
tiksliau atlikti pirkimo procedūras. Tai padeda išvengti Įstatymo pažeidimų.
Įgyvendinant šį tikslą, buvo parengtos 3 mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programos,
apmokyti 539 viešųjų pirkimų specialistai, buvo vykdomas nepertraukiamas perkančiųjų
organizacijų bei tiekėjų konsultavimas viešųjų pirkimų klausimais.
Tokiu būdu, 2006 metais buvo pasiekti šio tikslo rezultato kriterijai – 1) Tarnybos
organizuojamų mokymų dalyvių teigiamų atsiliepimų apie mokymų kokybę dalis sudarė 87% ir
2)Konsultuotų perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų specialistų teigiamų atsiliepimų apie konsultacijų
kokybę dalis pasiekė 90% (1 priedas).
Tarpinstitucinių programų ir kitų projektų įgyvendinimas
Kartu su Informacinės visuomenės plėtros komitetu 2005-2008 metais Tarnyba dalyvauja
vykdant tarpinstitucinę programą „Informacinės visuomenės plėtra“. Įgyvendinant šią programą,
Tarnyba vykdo investicinį projektą „Viešųjų pirkimų informacinės sistemos plėtra“. 2006 metais
dėl vieno iš tiekėjų pateikto skundo, kaip jau buvo minėta, planuoti darbai nebuvo pilnai
įgyvendinti. Juos teko atidėti artimiausiam laikotarpiui.
Patvirtintų asignavimų panaudojimas
Tarnybai deleguotoms funkcijoms vykdyti 2006 metais iš Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto skirta 3547,9 tūkst. litų, iš jų - 110,9 tūkst. litų sudaro ES struktūrinių fondų lėšos, skirtos
projekto „Viešųjų pirkimų informacinės sistemos plėtra“ finansavimui. Iš visų Tarnybai 2006
metams skirtų asignavimų, lėšos išlaidoms sudaro 3432,9 tūkst. litų, iš jų darbo užmokesčiui –
2000,0 tūkst. litų, lėšų turtui įsigyti skirta 115,0 tūkst. litų.(2 priedas).
Tarnybai 2006 metams skirti asignavimai užtikrino normalų jos funkcionavimą vykdant
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-2008 metų programos įgyvendinimo priemones.
Per 2006 metus Tarnyba, vykdydama aukščiau įvardintą programą, panaudojo visus tam
tikslui skirtus Valstybės biudžeto asignavimus.
Tarpinstitucinės programos investicinio projekto „Viešųjų pirkimų informacinės sistemos
plėtra“ finansavimui 2005-2008 metais iš Europos regioninės plėtros fondo Tarnybai skirta 13,35
mln.litų. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimas atsilieka dėl aukščiau minėto
viešojo pirkimo „Viešųjų pirkimų informacinės sistemos plėtra“ procedūrų sustabdymo.
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Tarnybai deleguotoms funkcijoms vykdyti ir tolesnei viešųjų pirkimų informacinės sistemos
plėtotei perkeliant viešojo pirkimo procedūras į elektroninę terpę skiriamas finansavimas yra
pakankamas.
Kita svarbi informacija
Tarnyba didelį dėmesį skiria korupcijos apraiškų viešuosiuose pirkimuose prevencijai. Tuo
tikslu 2006 metų pradžioje buvo patikslinta vykdoma ir parengta nauja Viešųjų pirkimų tarnybos
sektorinė antikorupcinė programa 2006-2007 metams bei šios programos įgyvendinimo priemonių
planas. Visos minėtame plane 2006 m. numatytos priemonės buvo įgyvendintos.

IV. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO TARNYBOS VEIKLOS
PRIORITETINĖS KRYPTYS
Artimiausio laikotarpio Tarnybos veiklos prioritetai yra siejami su Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006-2008 metų programos prioritetais ir priemonėmis, priskirtomis Tarnybai.
Pagrindinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostata viešųjų pirkimų srityje yra
“Tobulinti Viešųjų pirkimų įstatymą, griežtinti viešųjų pirkimų organizavimo tvarką ir didinti
viešumą“.
Siekdama realizuoti šią Vyriausybės programos nuostatą, Tarnyba artimiausiu laikotarpiu
įgyvendins šias priemones:
1)
2)
3)
4)

Vykdys Viešųjų pirkimų įstatymo ir įstatymą įgyvendinančių teisės aktų stebėseną
ir prireikus parengs teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų tvarką,
pakeitimų projektus;
Plėtos Viešųjų pirkimų informacinę sistemą ir su jos pagalba palaipsniui perkels
viešuosius pirkimus į elektroninę terpę;
Kartu su kitomis institucijomis dalyvaus rengiant Viešųjų pirkimų įstatymo
pakeitimo įstatymo projektą;
Dalyvaus rengiant Nacionalinę žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programą, joje
nustatant aplinkosauginius kriterijus viešiesiems pirkimams.

Direktoriaus pavaduotojas

Alvydas Rajunčius
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VERTINIMO KRITERIJŲ
2006 M. SUVESTINĖ
Strateginis tikslas. Tobulinant ir koordinuojant viešųjų pirkimų sistemą, siekti Viešųjų pirkimų
įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo
1 priedas
Vertinimo kriterijus
Vertinimo
Metinis
Įvykdyta Įvykdymo
procentas
kriterijaus kodas
planas
Efekto:
1.Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų,
tenkančių 1000 pirkimų, mažėjimas %
E-01-01
3
3
100
Rezultato:
1.Viešųjų pirkimų proceso dalyvių
teigiama nuomonė apie Tarnybos
priimtų dokumentų naudą, ne mažiau %
R-01-01-01
68
68
100
2. Tarnybos priimtų sprendimų
teisėtumo lygis %
R-01-02-01
100
100
100
3.Institucijų ir visuomenės atstovų
nuomonės lygis % informacijai apie
viešuosius pirkimus
R-01-03-01
55
80
145
4. Tarnybos organizuojamų mokymų
dalyvių teigiamų atsiliepimų apie
mokymų kokybę dalis, ne mažiau %
R-01-04-01
87
87
100
4. Konsultuotų perkančiųjų
organizacijų ir tiekėjų specialistų
teigiamų atsiliepimų apie konsultacijų
kokybę dalis, ne mažiau %
R-01-04-02
90
90
100
Produkto:
1. Parengtų įstatymo pataisų, kitų teisės
aktų projektų skaičius vnt
P-01-01-01-01
10
12
120
2. Išanalizuotų teisės aktų projektų
skaičius vnt
P-01-01-01-02
9
13
144
3. Europos Teisingumo Teismo priimtų
sprendimų viešųjų pirkimų bylose
analizė vnt
P-01-01-01-03
10
10
100
1. Parengtų ir/ar patobulintų
standartinių pirkimo dokumentų ir
metodinių rekomendacijų skaičius vnt
P-01-01-02-01
8
8
100
1. Tarnybos specialistų dalyvavimas
privalomuose ES renginiuose (% nuo
posėdžių skaičiaus)
P-01-01-03-01
100
100
100
1. Atliktų kontrolinių patikrinimų
skaičius vnt
P-01-02-04-01
17
18
106
2. Išnagrinėtų administracinių bylų dėl
įstatymo pažeidimų skaičius %
P-01-02-04-02
100
100
100
1. Prevencine tvarka įvertintų pirkimo
dokumentų skaičius vnt
P-01-02-05-01
400
452
113
2. Išnagrinėtų prašymų išduoti įstatyme
numatytus sutikimus skaičius %
P-01-02-05-02
100
100
100
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3. 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 ataskaitų skaičiuje %
2. Pirkimų ataskaitų, perkančiųjų
organizacijų formuojamų elektroninėje
terpėje, lyginamasis svoris bendrame
visų gautų ataskaitų skaičiuje %
3. Perkančiųjų organizacijų,
naudojančių Viešųjų pirkimų
informacinę sistemą, skaičius vnt
4. Tiekėjų, naudojančių Viešųjų
pirkimų informacinę sistemą, skaičius
vnt
1. Mokymuose dalyvausiančių
specialistų skaičius vnt
2. Konsultacijų metu parengtų
atsakymų lyginant su visais
paklausimais dalis %
3. Parengtų bei patikslintų mokymo ir
kvalifikacijos kėlimo programų
skaičius vnt

P-01-02-05-03

100

100

100

P-01-03-06-01
P-01-03-06-02

100
100

100
100

100
100

P-01-03-07-01

80

92

115

P-01-03-07-02

35

26

73

P-01-03-07-03

450

500

111

P-01-03-07-04

60

100

167

P-01-04-08-01

500

539

108

P-01-04-08-02

100

100

100

P-01-04-08-03

3

3

100

------------------------------------
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2006 M. VYKDYTAI PROGRAMAI PATVIRTINTŲ IR PANAUDOTŲ
ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

2 priedas
Programa
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo įgyvendinimas, pirkimų
veiklos koordinavimas ir priežiūra,
viešųjų pirkimų sistemos tobulinimas

Patvirtinti
asignavimai,
tūkst. litų
3547,9

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų
3200,3

-------------------------------------
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Panaudojimo
procentas
90,2

