VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSYBĖS

2007 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2008 m. vasario 22 d.
Vilnius

TURINYS

I. TARNYBOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA

...........3 PSL.

II. TARNYBOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA

...........4 PSL.

III. TARNYBOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI

...........5 PSL.

IV. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO TARNYBOS VEIKLOS
PRIORITETINĖS KRYPTYS

...........8 PSL.

1 PRIEDAS. VERTINIMO KRITERIJŲ 2007 METŲ SUVESTINĖ

...........9 PSL.

2 PRIEDAS. 2007 METAIS VYKDYTAI PROGRAMAI PATVIRTINTŲ IR
PANAUDOTŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

...........10 PSL.

2

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 Tarnybos strateginiais veiklos planais, grindžiamais misija ir strateginiu tikslu „Siekiant
viešųjų pirkimų efektyvumo, patobulinti viešųjų pirkimų kontrolę, metodinę ir teisinę pagalbą,
įdiegti naujas elektroninių viešųjų pirkimų vykdymo priemones“.
Svarbiausios Įstatymo 8 straipsnyje apibrėžtos Tarnybos funkcijos 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
2007-2009 metų strateginiame veiklos plane.
Tarnybos 2007 metų veikla buvo grindžiama minėtame strateginiame veiklos plane
nustatytais šiais svarbiausiais prioritetais:
- stiprinti Tarnybos institucinius gebėjimus;
- 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 užkirsti kelią galimiems Įstatymo pažeidimams;
- mokyti viešųjų pirkimų specialistus, kelti jų kvalifikaciją, rengti metodinę medžiagą.
Lietuvai teikiama ES finansinė parama daro didelę įtaką ir viešiesiems pirkimams. 2007
metais viešiesiems pirkimams Lietuvoje išleista apie 12,8 mlrd. litų. Apie 23% šios viešųjų pirkimų
vertės sudarė už ES paramos fondų lėšas finansuojami projektai. Buvo siekiama šias lėšas panaudoti
efektyviai ir skaidriai.
Vykdydama strateginio veiklos plano uždavinius, Tarnyba 2007 metais atliko šiuos darbus:
- parengė 6 teisės aktų projektus (Tiekėjų įrašymo į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus
taisyklių pakeitimas, Prekių ir paslaugų viešojo pirkimo vertės nustatymo metodikos
pakeitimas, Prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų sutarčių bendrųjų ir specialiųjų sąlygų
rengimo rekomendacijų pakeitimas ir kita.);
- išanalizavo 13 kitų institucijų pateiktų teisės aktų projektų;
- parengė 8 rekomendacijas ir standartinius viešųjų pirkimų dokumentų projektus
(Kompiuterių techninių specifikacijų rengimo rekomendacijų pakeitimas, Tiekėjų
kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų pakeitimas, Keleivių pervežimo oro
transportu paslaugų viešojo pirkimo dokumentų rengimo rekomendacijų pakeitimas ir kita);
- atliko 20 perkančiųjų organizacijų kontrolinius patikrinimus;
- išnagrinėjo 29 administracines bylas dėl Įstatymo pažeidimų;
- prevencine tvarka patikrino ir įvertino 470 pirkimų dokumentų;
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-

išnagrinėjo 794 prašymus duoti Įstatyme numatytus sutikimus;
pasiekė, kad Viešųjų pirkimų informacine sistema naudotųsi 4240 perkančiųjų organizacijų
ir tiekėjų;
- parengė 2 mokymo programas;
- apmokė 236 viešųjų pirkimų specialistus.
Tarnyba įvykdė visus Strateginiame veiklos plane numatytus 2007 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 krypčių. Tarnyba vykdo ES
struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Viešųjų pirkimų informacinės sistemos
plėtra“. Įgyvendinant šį projektą, 2007 metais atlikti šie darbai:
- pasirašyta paslaugų teikimo sutartis (2007 03 09) su „Viešųjų pirkimų informacinės
sistemos plėtros paslaugų“ skelbiamų derybų nugalėtoju ir pradėti Viešųjų pirkimų
informacinės sistemos kūrimo darbai;
- pasirašyta paslaugų teikimo sutartis su „Viešųjų pirkimų informacinės sistemos plėtros
projekto techninės priežiūros paslaugų“ konkurso nugalėtoju;
- parengtas ir suderintas detalus projekto „Viešųjų pirkimų informacinės sistemos plėtra“
įgyvendinimo planas;
- parengti projekte numatyti sisteminės techninės įrangos, serverinės įrengimo ir interneto
ryšio tiekimo techninių specifikacijų projektai.
- atliktos serverių patalpų naujose Tarnybos patalpose įrengimo darbų viešojo pirkimo
procedūros ir pasirašyta sutartis dėl patalpos serveriams įrengimo ir sutvirtinimo darbų
atlikimo bei pradėti šios serverinės įrengimo darbai;
- pradėta derinti projekto specifikavimo ir projektavimo dokumentacija;
- atlikti ir priimti bazinės viešųjų pirkimų programinės įrangos pritaikymo darbai.
Minėto projekto finansavimo procedūros 2007 metais vyko sklandžiai, jo įgyvendinimui
panaudota 3870,5 tūkst. litų. Įgyvendinus šį projektą ir pasiekus jame numatytus tikslus,
perkančiosioms organizacijoms atsiras galimybė viešuosius pirkimus pagal bet kurį iš Įstatyme
numatytą viešojo pirkimo būdą vykdyti elektroninėmis priemonėmis.. Tai sudarys sąlygas
viešuosius pirkimus atlikti skaidriau ir efektyviau.
2005 metais pradėtas eksploatuoti Centrinis viešųjų pirkimų portalas ir 2007 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 vykdomuose įprastos komercinės praktikos būdu.

II.

TARNYBOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA

Tarnybos veiklai 2007 metais įtakos turėjo ženkliai išaugęs viešųjų pirkimų mastas. Tai
sąlygojo vis didėjančias darbų apimtis. Tarnyba, vykdydama prevencijos ir kontrolės viešųjų
pirkimų srityje funkcijas, kasmet didina vertinamų pirkimų, Įstatyme numatytų duoti sutikimų ir
nagrinėjamų administracinių bylų dėl Įstatymo pažeidimų skaičių. (2007 m. Tarnyba išnagrinėjo
794 prašymus), prevencine tvarka tikrina ir vertina pirkimo dokumentus (2007 metais įvertinta 470
pirkimų dokumentų).
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.
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Šioms funkcijoms vykdyti Tarnybai specialiojoje ES 2007-2013 metų techninės paramos
programoje numatytos lėšos. Numatytų funkcijų įgyvendinimui jau 2007 metais Tarnyba pradėjo
pertvarkyti struktūrą ir stiprinti institucinius gebėjimus.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr.804 „Dėl
nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos“ patvirtinus Nacionalinę žaliųjų pirkimų
įgyvendinimo programą, Tarnyba 2007 metais pradėjo vykdyti priemones, priskirtas jai 2007-2011
metų priemonių plane.
Kadangi viešieji pirkimai priskirtini veiklos sričiai, kurioje potencialiai galimos korupcijos
apraiškos, Tarnyba, vykdydama Įstatymu jai priskirtas kontrolės funkcijas, 2007 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, 2007 metais Specialiųjų tyrimų tarnybai
perduota 11 pirkimo dokumentų ir 2 pirkimo dokumentai perduoti prokuratūrai. Tarnyba 2007
metais įgyvendino Sektorinėje antikorupcinėje 2006-2007 metų programoje numatytas priemones
bei gruodžio mėnesį parengė Tarnybos sektorinę antikorupcinę programą 2008-2009 metams.
Neteisėtus veiksmus ir korupciją viešuosiuose pirkimuose 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.
Tarnyba toliau vykdė ES Regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „Viešųjų
pirkimų informacinės sistemos plėtra“. 2007 metais atlikta apie 80% projekte numatytų darbų, o
projektą planuojama baigti 2008 metų 3 ketvirtyje.
Visi darbai, numatyti Tarnybos 2007-2009 metų strateginiame veiklos plane, įgyvendinti,
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, 2007 metais siekė šio strateginio tikslo: „Siekiant viešųjų pirkimų efektyvumo, patobulinti
viešųjų pirkimų kontrolę, metodinę ir teisinę pagalbą, įdiegti naujas elektroninių viešųjų pirkimų
vykdymo priemones“.
Įstatymas suderintas su viešuosius pirkimus reglamentuojančiais ES teisės aktais.
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 jos veiklos rezultatą parodo strateginio tikslo
pasiekimo efekto kriterijus – Įstatymo pažeidimų, tenkančių 1000 pirkimų, mažėjimas.
Išanalizavus ankstesnių metų statistinius rodiklius bei įvertinus Įstatymo keliamus
reikalavimus, vidaus ir išorės veiksnių poveikį visomis įmanomomis priemonėmis siekti Įstatymo
pažeidimų skaičiaus mažėjimo, prognozuojama kasmet pirkimų su pažeidimais skaičių sumažinti 3
procentais.
2007 metais šį efekto kriterijų Tarnyba pasiekė.
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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 skirta 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“.
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 2007 metais įgyvendintas, įvykdytos visos numatytos priemonės ir
atlikti šie pagrindiniai darbai: parengti 6 teisės aktų projektai, 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 2007 metais sudarė 98 % (1 priedas).
2 tikslas. Kontroliuoti, kaip vykdomi viešieji pirkimai, prevencinėmis priemonėmis mažinti
Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų skaičių.
Kontroliuojant perkančiųjų organizacijų veiklą viešųjų pirkimų srityje, buvo siekiama
nustatyti Įstatymo pažeidimus, 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 2007 metais atliko tokius darbus: patikrino 20 perkančiųjų
organizacijų, išnagrinėjo 29 administracines bylas dėl Įstatymo pažeidimų, prevencine tvarka
patikrino ir įvertino 470 pirkimo dokumentų, išnagrinėjo 794 perkančiųjų organizacijų prašymus ir
priėmė sprendimus dėl Įstatyme numatytų sutikimų išdavimo.
Įvykdžius visas numatytas priemones, pasiektas ir šio programos tikslo rezultato kriterijus –
Tarnybos priimtų sprendimų teisėtumo lygis yra 94% (1 priedas). Tarnyba 2007 metais teismuose
pralaimėjo tiktai vieną administracinę bylą.
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, apimančią viešųjų pirkimų stebėsenos sistemą bei Centrinį
viešųjų pirkimų portalą. Ši sistema perkančiosioms organizacijoms leidžia elektroninėje terpėje
formuoti viešųjų pirkimų skelbimus bei ataskaitas, sudaro galimybę joje pateikti pirkimo
dokumentus, tiekėjams – pateikti savo siūlomų prekių, paslaugų ar darbų katalogus. Perkančiosios
organizacijos minėtoje elektroninėje terpėje taip pat turi galimybę įsigyti prekes, paslaugas ir darbus
įprastos komercinės praktikos būdu.
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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“.
Planuotas 40% pirkimų ataskaitų, perkančiųjų organizacijų formuojamų elektroninėje
terpėje, lyginamasis svoris bendrame visų gautų ataskaitų skaičiuje sudarė 51%. Skelbimų apie
pirkimus, perkančiųjų organizacijų formuojamų elektroninėje terpėje, lyginamasis svoris bendrame
skelbimų skaičiuje pasiekė 92%. Ir 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 98% (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 pažeidimų.
Įgyvendinant šį tikslą, 2007 metais parengtos 2 mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programos,
parengti bei patikslinti 6 testai viešųjų pirkimų žinių patikrinimui, apmokyti 236 viešųjų pirkimų
specialistai, buvo vykdomas nepertraukiamas perkančiųjų organizacijų bei tiekėjų konsultavimas
viešųjų pirkimų klausimais.
Tokiu būdu, 2007 metais buvo pasiekti šio tikslo rezultato kriterijai – 1) Tarnybos
organizuojamų mokymų dalyvių teigiamų atsiliepimų apie mokymų kokybę dalis sudarė 95% ir
2)Konsultuotų perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų specialistų teigiamų atsiliepimų apie konsultacijų
kokybę dalis pasiekė 93% (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“. Projekto
finansavimo procedūros 2007 metais vyko sklandžiai, jo įgyvendinimui panaudota 3870,5 tūkst.
litų.
Patvirtintų asignavimų panaudojimas
Tarnybai deleguotoms funkcijoms vykdyti 2007 metais iš Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto buvo skirta 3865,5 tūkst. litų. Iš visų Tarnybai 2007 metams skirtų asignavimų, lėšos
išlaidoms sudarė 3715,5 tūkst. litų, iš jų darbo užmokesčiui – 2453,4 tūkst. litų, lėšų turtui įsigyti
buvo skirta 150,0 tūkst. litų.(2 priedas).
Tarnybai 2007 metams skirti asignavimai užtikrino normalų jos funkcionavimą vykdant
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-2008 metų programos įgyvendinimo priemones.
Per 2007 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. 2007 metais šiam projektui panaudota 3870,5 tūkst. litų.
Tarnybai deleguotoms funkcijoms vykdyti skiriamas finansavimas yra pakankamas.
Kita svarbi informacija
Tarnyba 2007 metais didelį dėmesį skyrė neteisėtų veiksmų ir korupcijos apraiškų
viešuosiuose pirkimuose prevencijai. Tuo tikslu dar 2006 metų pradžioje buvo parengta Tarnybos
sektorinė antikorupcinė programa 2006-2007 metams bei šios programos įgyvendinimo priemonių
planas. Visos minėtame plane 2007 m. numatytos priemonės įgyvendintos.
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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)
5)

Vykdys 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;
Vykdys ES 2007-2013 metų finansinės paramos lėšomis atliekamų viešųjų
pirkimų kontrolę;
Prevencinėmis priemonėmis mažins Įstatymo pažeidimus ir galimas korupcijos
apraiškas bei neleistinus perkančiųjų organizacijų veiksmus viešųjų pirkimų
srityje;
Stiprins Tarnybos institucinius gebėjimus.

Direktorius

Rimgaudas Vaičiulis
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1 priedas
VERTINIMO KRITERIJŲ
2007 M. SUVESTINĖ
Strateginis tikslas. Siekiant viešųjų pirkimų efektyvumo, patobulinti viešųjų pirkimų kontrolę,
metodinę ir teisinę pagalbą, įdiegti naujas elektroninių viešųjų pirkimų vykdymo priemones.
Vertinimo kriterijus
Efekto:
1.Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų,
tenkančių 1000 pirkimų, mažėjimas %
Rezultato:
1.Viešųjų pirkimų proceso dalyvių
teigiama nuomonė apie Tarnybos
priimtų dokumentų naudą, ne mažiau %
1. Tarnybos priimtų sprendimų
teisėtumo lygis %
1.Institucijų ir visuomenės atstovų
nuomonės lygis % informacijai apie
viešuosius pirkimus
1. Tarnybos organizuojamų mokymų
dalyvių teigiamų atsiliepimų apie
mokymų kokybę dalis, ne mažiau %
2. Konsultuotų perkančiųjų
organizacijų ir tiekėjų specialistų
teigiamų atsiliepimų apie konsultacijų
kokybę dalis, ne mažiau %
Produkto:
1. Parengtų įstatymo pataisų, kitų teisės
aktų projektų skaičius vnt
2. Išanalizuotų teisės aktų projektų
skaičius vnt
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
posėdžių skaičiaus)
1. Atliktų kontrolinių patikrinimų
skaičius vnt
2. Išnagrinėtų administracinių bylų dėl
įstatymo pažeidimų skaičius %
3. Tikrintų viešai skelbtų viešųjų
pirkimų santykis su viešai skelbtais
viešaisiais pirkimais%

Vertinimo
kriterijaus kodas

Metinis
planas

E-01-1

3

3

100

R-001-01-1

72

98

136

R-001-02-1

100

94

94

R-001-03-1

83

98

118

R-001-04-1

90

95

105

R-001-04-2

90

93

103

P-001-01-01-1

3

6

200

P-001-01-01-2

3

13

433

P-001-01-01-3

10

10

100

P-001-01-02-1

7

8

114

P-001-01-03-1

100

100

100

P-001-02-04-1

20

20

100

P-001-02-04-2

100

100

100

P-001-02-04-3

11

16

145

9

Įvykdyta Įvykdymo
procentas

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
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 žinių patikrinimui skaičius vnt

P-001-02-05-1

30

36

120

P-001-02-05-2

470

470

100

P-001-02-05-3

100

100

100

P-001-02-05-4

100

100

100

P-001-03-06-1
P-001-03-06-2

100
100

100
100

100
100

P-001-03-07-1

82

92

112

P-001-03-07-2

40

51

127

P-001-03-07-3

3240

4240

130

P-001-04-08-1

200

236

118

P-001-04-08-2

100

100

100

P-001-04-08-3

2

2

100

P-001-04-08-4

6

6

100

2007 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
3865,5

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų
3709,7

------------------------------------10

Panaudojimo
procentas
96,0

