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„Šiandien geriau nei vakar...“

Viešieji pirkimai – ar viską darome teisingai?
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TEORIJA
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Viešųjų pirkimų įgyvendinimas Kazlų 
Rūdos savivaldybės administracijoje

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija pasitelkė viešųjų pirkimų planavimo ir vykdymo
platformą EcoCost, kuri automatizuoja duomenų surinkimą, jų sisteminimą ir apdorojimą. Ji
apima šiuos procesus:

1. metinio poreikio surinkimo ir pirkimų planavimo;

2. pirkimo inicijavimo ir vykdymo;

3. pirkimo sutarčių vykdymo stebėsenos. Siekiant modernizuoti Viešuosius pirkimus 2020
metų gruodžio mėnesį iš esmės buvo pakeistos Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės.
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Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 
viešųjų pirkimų organizavimo tvarka

■ Iniciatoriai skiriami Savivaldybės
administracijos direktorius įsakymu, jų
funkcijos detaliai reglamentuotos viešųjų
pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės
taisyklėse.

■ Pirkimų vykdymas per CPO LT sistemą
yra vienas iš komponentų, leidžiančių
mažinti korupcijos indeksą, todėl viešųjų
pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės
taisyklėse šiai sričiai skiriamas didelis
dėmesys.

■ Administracijos direktoriaus įsakymu yra
patvirtintas Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos vykdomų viešųjų pirkimų
ar atskirų jo etapų atrankos prevenciniam

patikrinimui tvarkos aprašas.

■ Iki 2020 metų vasario 1 dienos Viešųjų
pirkimų funkcijos buvo išskirstytos Kazlų
Rūdos savivaldybės administracijos
darbuotojams, siekiant užtikrinti
inicijavimo ir sutarties vykdymo
priežiūros funkcijų atskyrimą nuo viešojo
pirkimo vykdymo (organizavimo) buvo
įsteigtas atskiras viešųjų pirkimų funkcijas
atliekantis padalinys Teisės ir viešųjų
pirkimų skyrius.
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Teisinis  reglamentavimas apie sutarčių 
vykdymą

■ Reglamentuoti veiksmai ir procedūros, kurias turi atlikti viešojo pirkimo sutarties
vykdymo etape dalyvaujantys subjektai inicijuodami viešojo pirkimo sutarties
nutraukimą, pratęsimą ar keitimą;

■ Aiškiai reglamentuota įsigytų prekių, paslaugų ir darbų priėmimo tvarka;

■ Apibrėžti darbuotojų įgaliojimai ir atsakomybė vykdant prekių, paslaugų ir darbų
priėmimą, veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti tinkamą prekių tiekėjo, paslaugų teikėjo
ir darbų vykdytojo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir už tų veiksmų atlikimą
atsakingi savivaldybės darbuotojai.
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Korupcijos prevencinė kontrolė viešuosiuose 
pirkimuose

Siekiant užtikrinti išankstinę viešųjų pirkimų stebėseną, patikrinimą ir suderinimą, taip pat
prevencinę Savivaldybės sudarytų pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę Administracijos
direktoriaus įsakymu yra paskirtas asmuo atsakingas už viešųjų pirkimų prevencinę
kontrolę, jo funkcijos apibrėžtos Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės
taisyklėse.
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Prevencinės kontrolės funkcijos:

■ „EcoCost“ informacinėje sistemoje derina pirkimų iniciatorių pateiktas pirkimo inicijavimo

paraiškas ir derina apklausos pažymą;

■ tikrina Komisijos (pirkimo organizatoriaus) parengtus prevenciniam patikrinimui atrinktus

pirkimo dokumentus, jų patikslinimus, paaiškinimus bei pataisymus ir vizuoja pirkimo dokumentų

rengimo procedūros patikros lapą;

■ analizuoja informaciją apie perkančiosios organizacijos vykdomus pirkimus, atlieka galimų

rizikos veiksnių vertinimą;

■ raštu teikia perkančiosios organizacijos vadovui siūlymus, kaip tobulinti perkančiosios

organizacijos vykdomas pirkimų procedūras;

■ prevencinę kontrolę atliekantis asmuo pirkimų rizikingumą vertina, vadovaudamasis Kazlų

Rūdos savivaldybės administracijos vykdomų viešųjų pirkimų ar atskirų jo etapų atrankos

prevenciniam patikrinimui tvarkos aprašu ir kt.
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PRAKTIKA 
Kitaip - teorijos taikymo iššūkiai!
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Sutarčių viešinimas

Kaip teisingai paviešinti sutartį?

Perkančioji organizacija viešindama sutartį
susiduria su labai didele tiekėjų pateiktų
dokumentų įvairove ir tada turi atsakingai
įvertinti kaip nepažeidus tiekėjo interesų
pilnai įgyventi savo pareigą „paviešinti
sutartį“.

Nors ir sutarčių viešinimas teoriškai yra
aiškiai reglamentuotas, tačiau praktikoje
susiduriame su įvairiomis situacijomis,
kurios reikalauja papildomo dėmesio ir
žinių.
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Konsoliduotas pirkimas

■ Sumažinta kaina (dėl masto ekonomijos reiškinio);

■ Sumažintos administracijos išlaidos (1 pirkimas vs. 17 pirkimų);

■ Vienas atsakingas tiekėjas, dėl kurio sutarties kontroliavimas tampa paprastesnis ir
efektyvesnis procesas;

■ Sumažintas galimų korupcijos atvejų tikimybinis skaičius.
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Internetinė platforma „Parduok Kazlų 
Rūdai“ 

„Parduok Kazlų Rūdai“ internetinėje platformoje galima rasti visų savivaldybės įstaigų ir
įmonių metinius pirkimo planus bei už juos atsakingus asmenis.
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Korupcijos pasireiškimo  valdymas 

Perkančiosios organizacijos veiksmai, kurie gali sukelti rizikas, dažniausiai aptinkamos
konkurso sąlygų konstravimo etapuose:

■ techninė dalis;

■ kvalifikaciniai reikalavimai;

■ kitų specialistų klaidos.

Ką mes darome?

■ Svarbiausia - klaidas patikrinti, pripažinti ir ištaisyti.

■ Papildomų veiksmų - mokymai, ekspertų pasitelkimas, teisinės konsultacijos.
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IŠŠŪKIAI
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Skirtingas tiekėjų suinteresuotumas

Pasekmės:

■ tiekėjų pelno praradimas;

■ perkančiosios organizacijos prarastas
laikas;

■ neįgyvendinti projektai;

■ prarastos lėšos;

■ didelės administracinės išlaidos;

■ naudojami žmogiškųjų išteklių resursai.

Su 

Perkančiąją 

organizaciją

Tarp tiekėjų 

tarpusavyje

KONFLIKTINĖS SITUACIJOS

Procedūros  

praranda savo  

tiesioginę 

paskirtį
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Geras darbuotojas tas, kuris net 
blogiausiose situacijose įžvelgia gėrį

Remiantis padarytomis klaidomis ir tiekėjų pateiktomis protingomis pastabomis mes
tobuliname savo viešųjų pirkimų procedūrų sistemą, kurioje kiekvieną dieną atsiranda vis
mažiau „spragų“.

Mūsų dienos citata „Šiandien geriau nei vakar“ yra realus mūsų kasdienio darbo pavyzdys.
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Kompleksinis viešųjų pirkimų proceso  
vertinimo  modelis

Viešųjų pirkimų sistemos vertinimo modelis parodo asmens požiūrį bei vertinimą, kuris
yra pagrįstas jo įsitikinimais:

■ Įsisenėjęs požiūris.

■ Naujovių nepriimtinumas.

■ Atsainumas ir pan.

Antikorupcijos prevencija yra taikoma sąlyginai neseniai, todėl naujos procedūros
įgalinimas yra ilgas ir daug korekcijos reikalaujantis veiksmas.
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VIEŠIEJI PIRKIMAI -
„SAUSA“  BIUROKRATIJA 

AR 
SOCIALINIS REIŠKINYS?

18



Ryšio kūrimas su  visuomene per 
skaidrumą,  viešinimą, aiškinimą

„Kvailų klausimų nėra,  yra tik  kvailiai, kurie neklausia“

Sudėtingas iškilusias situacijas pirmiausiai stengiamės išanalizuoti savo organizacijos
viduje, vadovaudamasi teisniais reglamentais, teismų praktika, kitomis patirtimis.

Siekdami sužinoti Viešųjų pirkimų tarnybos poziciją, dažnai naudojame funkciją „klausk
VPT“.

Skaidrios sistemos paslaptis yra stipriai sureikšminta klaidų analizė, galimų sprendimų
taikymas ir viso proceso išviešinimas. Svarbu nebijoti pripažinti padarytas klaidas ir jas
taisyti.
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Viešos diskusijos apie viešuosius  pirkimus   
yra visos visuomenės tobulėjimas

■ Viešieji pirkimai nėra tik biurokratinis procesas.

■ Mes į viešuosius pirkimus žiūrime kaip į socialinį reiškinį, kurio pagrindas yra
visuomenės ir institucijos tarpusavio ryšys ir pasitikėjimas.

■ Tarpinstitucinis bendradarbiavimas vykdant viešuosius pirkimus yra svarbus socialinio
ryšio gerinimo svertas politikos vykdymo aparate.

■ Perkančioji organizacija atlieka ir tam tikrą socialinį vaidmenį, kuris yra nuolatos
aptarinėjamas viešojoje erdvėje, todėl užtikrindami skaidrumą viešųjų pirkimų
sistemoje mes kuriame teigiamą savo institucinį vaidmenį modernios visuomenės
kontekste.
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KODĖL TAI  SVARBU?

„Ką laistai –

tas auga“
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Gerovės valstybės kūrimas

Skaidri ir efektyvi viešųjų pirkimų sistema yra socialinių institutų dalis, kuri leidžia
valstybei reguliuoti ekonomiką, prekybą ir kt.

Didesnė konkurencija = mažesnė kaina = valstybinių lėšų taupymas = nepanaudotų lėšų
naudojimas gerbūviui skatinti.

Gerinti gyventojų požiūrį į valstybines institucijas ir jų atliekamus veiksmus:

Kuo skaidriau tuo arčiau žmogaus ☺
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Dėkojame už  Jūsų  dėmesį !
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