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Įvadas
Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba) parengė perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų (toliau
– pirkimų vykdytojai) žemėlapį pagal jų įvykdytų viešųjų pirkimų vertinimą rodiklių reikšmėmis (toliau –
Švieslentė).
Švieslentė visų pirma skirta pirkimų vykdytojams, kurie šios priemonės pagalba galės įsivertinti savo bei
savo pavaldžių įstaigų pasiektus rezultatus pagal įvairius viešųjų pirkimų vertinimo kriterijus – kaip dažnai
vykdė žaliuosius pirkimus, kokioje visų įvykdytų pirkimų dalyje taikė kainos (sąnaudų) ir kokybės santykio
ar sąnaudų vertinimo kriterijus, kokia dalis pirkimų buvo vykdyta centralizuotai, kaip sekasi vykdyti
rezervuotus pirkimus ir kt. Taip pat, pirkimų vykdytojai galės analizuoti, kaip jie atrodo bendrame viešųjų
pirkimų sistemos kontekste, vertinti, kokį indėlį sukuria vykdydami viešuosius pirkimus ir kaip prisideda
prie valstybės mastu siektinų tikslų.
Šiame dokumente aprašyta Švieslentės rodiklių apskaičiavimui taikoma metodika, naudojami duomenų
šaltiniai.

Švieslentėje naudojami duomenys
Duomenų šaltiniai
Švieslentės rodikliams apskaičiuoti naudojami viešųjų pirkimų, reglamentuojamų pagal Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) ir pirkimų pagal Lietuvos Respublikos pirkimų,
atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų,
įstatymo (toliau – PĮ), nuostatas (toliau – pirkimų), duomenys apie pirkimų vykdytojų įvykdytus pirkimus.
Pagrindiniai Švieslentės rengimui naudojami duomenų šaltiniai – Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje (toliau – CVP IS) skelbiami pirkimų vykdytojų pateiktų ataskaitų duomenys ir centrinių
perkančiųjų organizacijų Tarnybai pateikti duomenys apie pirkimų vykdytojų centralizuotai vykdytus
pirkimus. Šių duomenų pagrindu Tarnyba taip pat rengia oficialiąją Lietuvos viešųjų pirkimų statistiką ir
skelbia ją savo tinklalapyje, adresu https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/ketvirtines-ir-metinesataskaitos-1
Pirkimų ataskaitų formas ir jų pildymo tvarką (toliau – Aprašas) tvirtina Tarnyba1. Už ataskaitose pateiktų
duomenų tikslumą, teisingumą ir jų pateikimą laiku atsako pirkimų vykdytojai2.
Duomenų šaltiniai, naudojami Švieslentės rodiklių apskaičiavimui:
1.
CVP IS duomenys – pirkimų vykdytojų CVP IS paskelbtų pirkimo procedūrų ir pirkimo
sutarčių ir vidaus sandorių ataskaitų duomenys. Vadovaujantis viešųjų pirkimų nuostatomis, pirkimų
vykdytojai CVP IS priemonėmis pateikia kiekvienų pirkimo procedūrų, įskaitant ir pirkimo procedūras,
kurių metu sudaroma preliminarioji sutartis ar jos pagrindu sudaroma pirkimo sutartis, sukuriama
dinaminė pirkimo sistema ar jos pagrindu sudaroma pirkimo sutartis, ataskaitą per 15 dienų pasibaigus
pirkimo procedūroms, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal sudarytą pirkimo sutartį pradžios
(toliau – pirkimo procedūrų ataskaita)3. Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių
1

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/784977e04b7f11e7846ef01bfffb9b64/asr
T. p., kaip 1.
3 VPĮ 96 str. 2 d. 1 p. / PĮ 102 str. 2 d. 1 p.
2
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ataskaitą (toliau – metinė ataskaita)4 pirkimų vykdytojai CVP IS priemonėmis pateikia per 30 dienų,
pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams už mažos vertės pirkimus. Šioje ataskaitoje be mažos
vertės pirkimų apimties teikiama ir kita papildoma informacija, pvz. rezervuotų pirkimų, vidaus sandorių
ir kt. informacija.
2. Centrinių perkančiųjų organizacijų Tarnybai pateikti duomenys (toliau – CPO duomenys).
Vadovaujantis viešųjų pirkimų nuostatomis, CPO ketvirčiui pasibaigus per 5 darbo dienas privalo pateikti
Tarnybai informaciją apie pirkimų vykdytojų centralizuotus pirkimus, atliktus per ketvirtį <…>5.
Švieslentės rodiklių skaičiavimui naudojamų sutarčių vertė nurodoma įskaitant privalomus mokesčius ir
visas numatytas sutarties pasirinkimo galimybes (pvz. termino, kiekių, apimties, objekto keitimo).

Duomenų imties nustatymas
Švieslentės rodiklių skaičiavimui naudojama duomenų imtis nustatoma taip, kaip nurodyta oficialiosios
statistikos rengimo metodikoje. Ją galima rasti adresu https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/pirkimu-irsutarciu-duomenys-1/pirkimu-duomenys skiltyje „Viešųjų pirkimų statistikos rengimo metodika“.

Duomenų patikimumas, atnaujinimas
Apskaičiuojant Švieslentės rodiklius, duomenys naudojami tokie, kokius pateikė pirkimų vykdytojai CVP IS
paskelbtose ataskaitose, todėl analizuojant ir darant išvadas, reikia atsižvelgti į tai, jog išlieka klaidingai
pateiktų duomenų tikimybė. Tarnyba, išsiaiškinusi netinkamus duomenų pateikimo atvejus, kreipiasi į
pirkimų vykdytojus dėl jų patikslinimo.
Švieslentės rodiklių apskaičiavimui naudojami duomenų rinkiniai, kurių pagrindu buvo parengta
atitinkamų ataskaitinių metų oficialioji statistika. Švieslentėje naudojamus duomenis galima rasti adresu
https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/pirkimu-ir-sutarciu-duomenys-1/pirkimu-duomenys,
skiltyje
„VPĮ/PĮ“.
Paskelbus oficialiąją statistiką už ataskaitinį laikotarpį, ji vėliau nėra atnaujinama.
Pagrindinis duomenų šaltinis oficialiosios statistikos rengimui ir Švieslentės rodiklių reikšmių
apskaičiavimui – CVP IS. Tai – dinaminė pirkimų sistema, kur duomenys nuolat teikiami, tikslinami, todėl
CVP IS pateikti duomenys aktualiu laiku gali šiek tiek skirtis nuo tuo pačiu laikotarpiu įvykdytų pirkimų
apimties, paskelbtos oficialiojoje statistikoje ir Švieslentėje.

Švieslentės struktūra
Švieslentėje pateikiama informacija suskirstyta į šias dalis:
• Bendra informacija apie pirkimus pagal rodiklius – rodikliai bei jų įverčiai, išreikšti procentinės
reikšmės dalies intervalais, kurie atitinkamai pagal nustatytas reikšmes priskiriami vienai iš trijų
spalvų (žalia, geltona, raudona). Žalia spalva priskiriama aukštesnėms rodiklių reikšmėms ir jos yra
vertinamos teigiamai, geltona spalva priskiriama vidutiniškoms rodiklio reikšmėms, o raudona
spalva rodo jog pasiektos rodiklio reikšmės yra žemos ir jos vertinamos prastai.

4
5

VPĮ 96 str. 2 d. 2 p. / PĮ 102 str. 2 d. 2 p.
VPĮ 82 str. 8 d./ PĮ 90 str. 8 d.
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•
•
•
•
•
•

•

•

Taip pat, šioje dalyje pateikiama informacija apie pirkimų vykdytojų bendrą sudarytų sutarčių
vertę ir įvykusių pirkimų skaičių bei atitinkamo rodiklio reikšmės dalį (proc.) nuo visų pirkimų
skaičiaus ir vertės.
Švieslentės rodikliai – grafinis Švieslentės rodiklių atvaizdavimas.
Pirkimų vykdytojai – pirkimų vykdytojai pagal rodiklių reikšmes.
Pirkimų vykdytojų tipai – pirkimų vykdytojų tipai6 pagal rodiklių reikšmes.
Pirkimų objektai – pirkimų objektų grupės pagal rodiklių reikšmes. Pirkimų objektai suskirstyti į
grupes pagal Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodų du pirmuosius skaitmenis7.
Pirkimų vykdytojų vertinimas – apibendrintas pirkimų vykdytojų vertinimas priskiriant atitinkamą
spalvą (žalia, geltona, raudona) pagal jų pasiektas rodiklių reikšmes.
Pirkimų vykdytojų vertinimas pagal metus – apibendrintas pirkimų vykdytojų vertinimas
priskiriant atitinkamą spalvą (žalia, geltona, raudona) pagal jų pasiektas rodiklių reikšmes
kiekvienais metais.
Pirkimų sąrašas – pateikiamas visų įvykusių8 pirkimų (sudarytų sutarčių), naudojamų Švieslentės
rodiklių reikšmių apskaičiavimui, sąrašas. Šioje dalyje galima analizuoti įvykusius pirkimus pagal
sutarties sudarymo datą, pirkimų vykdytoją, pirkimo objektą, pirkimo objekto grupę, sudarytos
sutarties vertę.
Rezervuoti pirkimai – pateikiamas pirkimų vykdytojų, kurie privalo ir, kurie vykdė supaprastintus
rezervuotus pirkimus, sąrašas. Šioje dalyje galima analizuoti informaciją pagal metus, pirkimų
vykdytoją, jo tipą, supaprastintų rezervuotų pirkimų vertę.

Švieslentės rodikliai ir jų apskaičiavimo metodika
RODIKLIS: Žaliųjų pirkimų skaičiaus ir vertės dalis nuo visų pirkimų
Duomenų šaltiniai
Rodiklių reikšmės apskaičiuojamos apjungiant CVP IS ir CPO duomenis.
CVP IS duomenys. Rodiklių reikšmės skaičiuojamos pagal pirkimų vykdytojų CVP IS paskelbtų pirkimo
procedūrų ataskaitų duomenis. Pirkimas priskiriamas žaliajam tada, kai pirkimo vykdytojas, teikdamas
pirkimo procedūrų ataskaitą, apie tai pažymi ataskaitos XI dalies 2.3 papunktyje, atsakydamas į klausimą
„Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos
apsaugos kriterijai“.
CPO duomenys. CPO, teikdamos duomenis apie pirkimų vykdytojų centralizuotai atliktus pirkimus, išskiria
pirkimus, kurie buvo vykdyti kaip žalieji.

RODIKLIS: Pirkimų, kai taikytas kainos (sąnaudų) ir kokybės santykio
ar sąnaudų kriterijus, skaičiaus ir vertės dalis nuo visų pirkimų

6

Pirkimų vykdytojų tipai patvirtinti Aprašu (4 priedas).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0213&from=LT
8
Įvykęs pirkimas – pirkimas, kuris pasibaigė sudarius pirkimo sutartį. Jei pirkimas buvo skaidytas į atskiras pirkimo objekto dalis, jis
bus laikomas įvykusiu tada, kai bent dėl vienos pirkimo objekto dalies buvo pasirašyta pirkimo sutartis.
7
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Duomenų šaltiniai
Rodiklių reikšmės apskaičiuojamos apjungiant CVP IS ir CPO duomenis.
CVP IS duomenys. Rodiklių reikšmės skaičiuojamos pagal pirkimų vykdytojų CVP IS paskelbtų pirkimo
procedūrų ataskaitų duomenis. Pirkimo vykdytojas, teikdamas pirkimo procedūrų ataskaitą, ataskaitos VII
dalies 1 punkte pažymi, kokius pasiūlymų vertinimo kriterijus (Kainos ir kokybės santykis, Sąnaudų ir
kokybės santykis, Sąnaudos, Kaina) taikė pirkime.
CPO duomenys. CPO, teikdamos duomenis apie pirkimų vykdytojų centralizuotai atliktus pirkimus, nurodo
pirminių pirkimo procedūrų numerį, kuris nurodomas pirkimo procedūrų ataskaitoje. 2018–2020 m. CPO
nustatytoje formoje centralizuotų pirkimų teikimui nebuvo nustatytas reikalavimas pateikti informaciją
apie atnaujinto varžymosi metu taikytus pasiūlymų vertinimo kriterijus9, todėl centralizuotiems
pirkimams, apie kuriuos informaciją pateikė CPO, pasiūlymų vertinimo kriterijai nustatomi tokie, kokie
buvo nurodyti CPO pateiktoje pirkimo procedūrų ataskaitoje už pirmines pirkimo procedūras.

RODIKLIS: Centralizuotų pirkimų skaičiaus ir vertės dalis nuo visų
pirkimų
Duomenų šaltiniai
Rodiklių reikšmės apskaičiuojamos apjungiant CVP IS ir CPO duomenis.
CVP IS duomenys. Rodiklių reikšmės skaičiuojamos pagal pirkimų vykdytojų CVP IS paskelbtų pirkimo
procedūrų ataskaitų duomenis. Pirkimas priskiriamas centralizuotam tada, kai pirkimo vykdytojas,
teikdamas pirkimo procedūrų ataskaitą, apie tai pažymi ataskaitos XI dalies 2.2 papunktyje, atsakydamas
į klausimą „Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis), buvo atliktas
centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimas ar atliktas skirtingų
valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?“.
CPO duomenys. CPO pateikia Tarnybai duomenis apie pirkimų vykdytojų centralizuotai atliktus pirkimus.
Šie duomenys (išskyrus mažos vertės pirkimus) naudojami centralizuotų pirkimų rodiklių reikšmėms
apskaičiuoti. Švieslentėje CPO pateikti duomenys priskiriami ne CPO, bet pirkimų vykdytojui, sudariusiam
sutartį per CPO.

RODIKLIS: Supaprastintų rezervuotų pirkimų vertės dalis nuo visų
pirkimų
Duomenų šaltiniai
Rodiklio reikšmė apskaičiuojama apjungiant CVP IS ir CPO duomenis.
CVP IS duomenys. Rodiklio reikšmė skaičiuojama pagal pirkimų vykdytojų CVP IS paskelbtų pirkimo
procedūrų ir metinių ataskaitų duomenis. Pirkimas priskiriamas rezervuotam tada, kai pirkimo vykdytojas,
teikdamas metinę ataskaitą, apie tai pažymi ataskaitos IV dalies 1 punkte „Supaprastinti pirkimai pagal
Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio 2 dalies reikalavimus (įskaitant ir mažos vertės pirkimus)“,
nurodydamas tokių pirkimų bendrą vertę už kalendorinius metus. Rodikliui apskaičiuoti taip pat
naudojami pirkimo procedūrų ataskaitų duomenys už supaprastintos vertės pirkimus atitinkamais metais
bei metinių ataskaitų duomenys už mažos vertės pirkimus.

9

Šis reikalavimas numatytas nuo 2021 m.
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CPO duomenys. CPO, teikdamos duomenis apie pirkimų vykdytojų centralizuotai atliktus pirkimus, išskiria
pirkimus, kurie buvo vykdyti kaip rezervuoti (įskaitant ir mažos vertės pirkimus).
Supaprastintų rezervuotų pirkimų vertės dalis apskaičiuota tik perkančiosioms organizacijoms, kurios
atliko viešuosius pirkimus, reglamentuojamus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą.
Prievolė vykdyti rezervuotus pirkimus perkantiesiems subjektams atliekantiems pirkimus pagal Lietuvos
Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities
perkančiųjų subjektų, įstatymą, nėra nustatyta, todėl perkantiesiems subjektams nėra apskaičiuotas
rezervuotų pirkimų dalies rodiklis.

BENDRAS PIRKIMŲ VYKDYTOJŲ VERTINIMAS
Pirkimų vykdytojų įvertinimo priskiriant spalvą (žalią, geltoną, raudoną) metodika
Visiems Švieslentės rodikliams suteikiamas balas (I):
•
•
•

[1]-[4] rodikliams – 3 balai;
[5]-[6] rodikliams – 1 balas;
[7] rodikliui – 2 balai.

Visiems Švieslentės rodikliams pagal pasiektą reikšmę, įvertintą atitinkama spalva, suteikiamas
papildomas balas (II):
•
•
•

raudona spalva – -1 balas;
geltona spalva – 0 balų;
žalia spalva – 1 balas.

Apskaičiuojant bendrą visų rodiklių vertinimą bei vertinimą pagal metus ir priskiriant pirkimų vykdytojams
vieną iš spalvų (žalia, geltona, raudona), prie konkrečiam rodikliui suteikto balo pridedamas rodiklio
įvertinimas pagal spalvą (žr. žemiau esančią lentelę apie balų priskyrimą). Jei rodiklio reikšmė „raudona“
– balas mažinamas 1, jei „geltona“ lieka toks pats, o jei „žalia“– –balas didinamas 1 . (žr. 1 lentelę).
1 lentelė. Rodiklių reikšmėms pagal spalvas priskiriami balai

3
3

Jei spalva
RAUDONA,
pridedama
"-1"
2
2

Jei spalva
GELTONA,
pridedama
"0"
3
3

Jei spalva
ŽALIA,
pridedama
"1"
4
4

3

2

3

4

3

2

3

4

1
1

0
0

1
1

2
2

2

1

2

3

Rodiklio
pradinis
balas

Rodiklis
[1] Žaliųjų pirkimų vertės dalis
[2] Žaliųjų pirkimų skaičiaus dalis
[3] Pirkimų, kai taikytas kainos (sąnaudų) ir
kokybės ar sąnaudų kriterijus, vertės dalis
[4] Pirkimų, kai taikytas kainos (sąnaudų) ir
kokybės ar sąnaudų kriterijus, skaičiaus dalis
[5] Centralizuotų pirkimų vertės dalis
[6] Centralizuotų pirkimų skaičiaus dalis
[7] Supaprastintų rezervuotų pirkimų vertės
dalis
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Tokiu būdu sumuojami visų rodiklių balai. Gauta bendra balų suma priskiriama spalvai pagal rodiklių
įverčių lentelėje pateiktus intervalus (žr. 2 lentelę apie intervalų priskyrimą spalvoms).

Rodiklių įverčiai
2 lentelė. Rodiklių reikšmės priskiriamos intervalams pagal spalvas
Rodiklis
[1] Žaliųjų pirkimų vertės dalis

Žalia
≥ 30 %

Geltona
20 % ≤ … < 30 %

Raudona
< 20 %

[2] Žaliųjų pirkimų skaičiaus dalis
[3] Pirkimų, kai taikytas kainos (sąnaudų) ir kokybės
santykio ar sąnaudų kriterijus, vertės dalis
[4] Pirkimų, kai taikytas kainos (sąnaudų) ir kokybės
santykio ar sąnaudų kriterijus, skaičiaus dalis

≥ 30 %

20 % ≤ … < 30 %

< 20 %

≥ 30 %

20 % ≤ … < 30 %

< 20 %

≥ 30 %

20 % ≤ … < 30 %

< 20 %

[5] Centralizuotų pirkimų vertės dalis
[6] Centralizuotų pirkimų skaičiaus dalis
[7] Supaprastintų rezervuotų pirkimų vertės dalis
Bendras [1]-[6] rodiklių vertinimas

≥ 15 %
≥ 15 %
≥2%
≥ 17 balų

10 % ≤ … < 15 %
10 % ≤ … < 15 %
1%≤…<2%
11 balų ≤ … < 17 balų

< 10 %
< 10 %
<1%
< 11 balų

Bendras [1]-[7] rodiklių vertinimas

≥ 20 balų

13 balų ≤ … < 20 balų

< 13 balų

•
•
•

Žalia : gerai
Geltona : vidutiniškai
Raudona : patenkinamai arba blogai

Rodiklių apskaičiavimo metodika
Rodiklių trumpas aprašymas ir skaičiavimo algoritmas pateikti šios metodikos 3 lentelėje.

3 lentelė. Rodiklių trumpas aprašymas ir skaičiavimo algoritmas
Eil.
Nr.

1

Rodiklio
pavadinimas

Rodiklio aprašymas

Rodiklis parodo, kokia
dalis pirkimų, atliekami
„žaliai“. Didesnė rodiklio
reikšmė rodo pirkimų
Žaliųjų pirkimų
vykdytojų
pastangas
vertės dalis
siekti įsigyti prekių,
paslaugų, ar darbų,
darančių kuo mažesnį
poveikį
aplinkai

Rodiklio apskaičiavimas
Rodiklis apskaičiuojamas lyginant bendrą žaliųjų
pirkimų vertę su bendra įvykusių pirkimų verte
(tarptautiniai ir supaprastinti pirkimai, be mažos
vertės pirkimų).
Ž𝑎𝑙𝑖ų𝑗ų 𝑝𝑖𝑟𝑘𝑖𝑚ų 𝑣𝑒𝑟𝑡ė𝑠 𝑑𝑎𝑙𝑖𝑠 = (

Ž𝑃𝑉
) ∗ 100% ,
𝑉𝑃𝑉

kur
Žaliųjų pirkimų vertės dalis – Žaliųjų pirkimų vertės
dalis procentine išraiška;
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viename, keliuose ar
visuose
prekės,
paslaugos ar darbo
gyvavimo
ciklo
etapuose.

2

Ž𝑎𝑙𝑖ų𝑗ų 𝑝𝑖𝑟𝑘𝑖𝑚ų 𝑠𝑘𝑎𝑖č𝑖𝑎𝑢𝑠 𝑑𝑎𝑙𝑖𝑠
Ž𝑃𝑆
=(
) ∗ 100% ,
𝑉𝑃𝑆

Žaliųjų pirkimų
skaičiaus dalis

3

Pirkimų,
kai
taikytas kainos
(sąnaudų) ir
kokybės
santykio
ar
sąnaudų
kriterijus,
vertės dalis

4

Pirkimų,
kai
taikytas kainos
(sąnaudų) ir
kokybės
santykio
ar
sąnaudų

ŽPV – Pirkimo vykdytojo įvykdytų žaliųjų pirkimų
vertė;
VPV – Pirkimo vykdytojo visų įvykdytų pirkimų vertė.
Rodiklis apskaičiuojamas lyginant bendrą žaliųjų
pirkimų skaičių su bendru įvykusių pirkimų skaičiumi
(tarptautiniai ir supaprastinti pirkimai, be mažos
vertės pirkimų).

kur
Žaliųjų pirkimų skaičiaus dalis – Žaliųjų pirkimų
skaičiaus dalis procentine išraiška;
ŽPS – Pirkimo vykdytojo įvykdytų žaliųjų pirkimų
skaičius;
VPS – Pirkimo vykdytojo visų įvykdytų pirkimų
skaičius.
Rodiklis apskaičiuojamas pagal
pirkime taikytą pasiūlymų vertinimo kriterijų kaip
pirkimų, kuriems
taikytas kainos ir kokybės santykio, sąnaudų ir
kokybės santykio ar sąnaudų kriterijus,
vertės santykis su visų
Rodiklis parodo, kokią įvykusių pirkimų verte (tarptautiniai ir supaprastinti
dalį visų pirkimų sudaro pirkimai, be mažos vertės pirkimų).
pirkimai,
kuriems
𝑃𝑖𝑟𝑘𝑖𝑚ų, 𝑘𝑎𝑖 𝑡𝑎𝑖𝑘𝑦𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑎𝑖𝑛𝑜𝑠 (𝑠ą𝑛𝑎𝑢𝑑ų)
taikytas
kainos
ir
𝑖𝑟 𝑘𝑜𝑘𝑦𝑏ė𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑡𝑦𝑘𝑖𝑜 𝑎𝑟 𝑠ą𝑛𝑎𝑢𝑑ų 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑗𝑢𝑠,
kokybės
santykio,
𝑇𝐾𝑃𝑉
𝑣𝑒𝑟𝑡ė𝑠 𝑑𝑎𝑙𝑖𝑠 = (
) ∗ 100% ,
sąnaudų ir kokybės
𝑉𝑃𝑉
santykio ar sąnaudų kur
Pirkimų, kai taikytas kainos (sąnaudų) ir kokybės
kriterijus.
Didesnė
santykio ar sąnaudų kriterijus, vertės dalis –
rodiklio reikšmė parodo, Pirkimų, kuriems taikyti kainos ir kokybės santykio,
kad pirkimų vykdytojai sąnaudų ir kokybės santykio ar sąnaudų kriterijai,
orientuojasi į tam tikrus vertės dalis procentine išraiška;
siektinus kriterijus, t. y. TKPV – Pirkimo vykdytojo įvykdytų pirkimų, kai
taikyti kainos ir kokybės santykio, sąnaudų ir
kokybę, naudą, aplinkos
kokybės santykio ar sąnaudų kriterijai, vertė;
apsaugą ir t. t.
VPV – Pirkimo vykdytojo visų įvykdytų pirkimų vertė.
Rodiklis apskaičiuojamas pagal
pirkime taikytą pasiūlymų vertinimo kriterijų kaip
pirkimų, kuriems
taikytas kainos ir kokybės santykio, sąnaudų ir
kokybės santykio ar sąnaudų kriterijus,
skaičiaus santykis su visų
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kriterijus,
skaičiaus dalis

įvykusių pirkimų skaičiumi (tarptautiniai ir
supaprastinti pirkimai, be mažos vertės pirkimų).
𝑃𝑖𝑟𝑘𝑖𝑚ų, 𝑘𝑎𝑖 𝑡𝑎𝑖𝑘𝑦𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑎𝑖𝑛𝑜𝑠 (𝑠ą𝑛𝑎𝑢𝑑ų)
𝑖𝑟 𝑘𝑜𝑘𝑦𝑏ė𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑡𝑦𝑘𝑖𝑜 𝑎𝑟 𝑠ą𝑛𝑎𝑢𝑑ų 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑗𝑢𝑠,
𝑠𝑘𝑎𝑖č𝑖𝑎𝑢𝑠 𝑑𝑎𝑙𝑖𝑠
𝑇𝐾𝑃𝑆
=(
) ∗ 100% ,
𝑉𝑃𝑆
kur
Pirkimų, kai taikytas kainos (sąnaudų) ir kokybės
santykio ar sąnaudų kriterijus, skaičiaus dalis –
Pirkimų, kuriems taikyti kainos ir kokybės santykio,
sąnaudų ir kokybės santykio ar sąnaudų kriterijai,
skaičiaus dalis procentine išraiška;
TKPS – Pirkimo vykdytojo įvykdytų pirkimų, kai
taikyti kainos ir kokybės santykio, sąnaudų ir
kokybės santykio ar sąnaudų kriterijai, skaičius;
VPS – Pirkimo vykdytojo visų įvykdytų pirkimų
skaičius.
Rodiklis
apskaičiuojamas
pirkimų,
kuriems
nurodytas centralizuoto pirkimo kriterijus, vertės
santykiu su visų įvykusių pirkimų verte (tarptautiniai
ir supaprastinti pirkimai, be mažos vertės pirkimų).

5

6

Centralizuotų
pirkimų vertės
dalis

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑢𝑜𝑡ų 𝑝𝑖𝑟𝑘𝑖𝑚ų 𝑣𝑒𝑟𝑡ė𝑠 𝑑𝑎𝑙𝑖𝑠
𝐶𝑃𝑉
=(
) ∗ 100% ,
𝑉𝑃𝑉

kur
Centralizuotų pirkimų vertės dalis – Centralizuotų
pirkimų vertės dalis procentine išraiška;
Rodiklis parodo kokia CPV – Pirkimo vykdytojo centralizuotų pirkimų
dalis
visų
pirkimų vertė;
atliekami centralizuotai. VPV – Pirkimo vykdytojo visų įvykdytų pirkimų vertė.
Didesnė centralizuotų Rodiklis
apskaičiuojamas
pirkimų,
kuriems
pirkimų
dalis
rodo nurodytas centralizuoto pirkimo kriterijus, skaičiaus
racionalesnį
viešųjų santykiu su visų įvykusių pirkimų skaičiumi
finansų panaudojimą.
(tarptautiniai ir supaprastinti pirkimai, be mažos
vertės pirkimų).

Centralizuotų
pirkimų
skaičiaus dalis

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑢𝑜𝑡ų 𝑝𝑖𝑟𝑘𝑖𝑚ų 𝑠𝑘𝑎𝑖č𝑖𝑎𝑢𝑠 𝑑𝑎𝑙𝑖𝑠
𝐶𝑃𝑆
=(
) ∗ 100% ,
𝑉𝑃𝑆

kur
Centralizuotų pirkimų skaičiaus dalis – Centralizuotų
pirkimų skaičiaus dalis procentine išraiška;
CPS – Pirkimo vykdytojo centralizuotų pirkimų
skaičius;
VPS – Pirkimo vykdytojo visų įvykdytų pirkimų
skaičius.
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7

Rodiklis parodo kokia
dalis visų supaprastintų
pirkimų (įskaitant ir
mažos vertės pirkimus)
atliekami rezervuotai, t.
Supaprastintų
y.
nustatant
teisę
rezervuotų
pirkime dalyvauti tik tam
pirkimų vertės
tikrą statusą turintiems
dalis
tiekėjams,
pvz.
socialinėms įmonėms,
tiekėjams, kurio 50 proc.
darbuotojų nuteistieji ir
pan.

Rodiklis apskaičiuojamas supaprastintų pirkimų,
kurie vykdyti kaip rezervuoti, vertės santykiu su visų
įvykusių supaprastintų pirkimų verte (įskaitant ir
mažos vertės pirkimus).
𝑆𝑢𝑝𝑎𝑝𝑟𝑎𝑠𝑡𝑖𝑛𝑡ų 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑢𝑜𝑡ų 𝑝𝑖𝑟𝑘𝑖𝑚ų 𝑣𝑒𝑟𝑡ė𝑠 𝑑𝑎𝑙𝑖𝑠
𝑅𝑃𝑉
=(
) ∗ 100% ,
𝑉𝑆𝑃𝑉
kur
Rezervuotų pirkimų vertės dalis – Rezervuotų
pirkimų vertės dalis procentine išraiška;
RPV – Pirkimo vykdytojo rezervuotų supaprastintų
pirkimų vertė;
VSPV – Pirkimo vykdytojo visų įvykdytų
supaprastintų pirkimų vertė.
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