Atsparumo korupcijai užtikrinimo viešuosiuose pirkimuose lygis (AKL) įstaigoje
(pagal būklę 2021 m. II ketv. )
Atsparumo korupcijai užtikrinimo
viešuosiuose pirkimuose vertinimo
kriterijai

Taip

Iš dalies

Ne

(71-100 %)
vertinama 1
balu
1

(31-70%)
vertinama 0,5
balo

(0-30%)
vertinama 0
balų

1.

Ar įstaiga turi pasitvirtinusi viešųjų
pirkimų (toliau – VP) poreikio
nustatymą, planavimą, organizavimą ir
vykdymą, sutarčių vykdymą ir VP
prevencinę kontrolę reglamentuojančius
dokumentus ir jų laikosi?

2.

Ar įstaigoje yra nustatytas VP procese
dalyvaujančių (pirkimus inicijuojančių,
pirkimus organizuojančių ir (ar)
vykdančių ir pirkimus kontroliuojančių)
asmenų sąrašas ir šių asmenų teisės ir
pareigos, atskirtos jų funkcijos ir
įgaliojimai?
Ar įstaiga užtikrina, kad VP procese
dalyvaujantys asmenys laikytųsi
konfidencialumo ir nešališkumo?

1

4.

Ar įstaiga yra pasitvirtinusi etiško elgesio
viešuosiuose pirkimuose kodeksą ir
užtikrina jo laikymąsi?

1

5.

Ar užtikrinama, kad į VP komisiją būtų
įtraukiama ir asmenų, tarp kurių nėra
tiesioginio pavaldumo?
Ar, esant galimybei, vykdoma VP
komisijos narių ir (ar) pirkimų
organizatorių rotacija (kaitumas)?

1

Ar planuojant VP atliekami rinkos
tyrimai?
Ar formuojant VP poreikį atsižvelgiama į
įstaigos tikslus ir prioritetus?
Ar įstaiga sudaro pirkimų planą ir nuolat
jį atnaujina pasikeitus poreikiui?
Ar įstaigoje nustatyta, kaip atnaujinamas
pirkimų planas ir (ar) atliekami pirkimai,
neįtraukti į pirkimų planą?

1

11.

Jei rengiant, vertinant VP technines
specifikacijas pasitelkiami nepriklausomi
ekspertai, ar tikrinamas jų nešališkumas?

1

12.

Ar įstaigoje yra paskirti asmenys,
atsakingi už VP sutarčių priežiūrą?
Ar įstaigoje tikrinama gautų prekių,
paslaugų, darbų atitiktis sutarties
reikalavimams?

1

3.

6.

7.
8.
9.
10.

13.

1

1

1
1
1

1

14.

Ar įstaigoje nedominuoja pirkimai iš
vieno tiekėjo?

15.

Ar esant galimybei (net ir tuo atveju, kai
to nereikalauja įstatymas) vykdomi
skelbiami pirkimai?

16.

Ar įstaiga atlieka VP sutarčių įvykdymo
rezultatų vertinimą?
Ar nuosekliai vykdomas informacijos,
susijusios su įstaigos VP, viešinimas
(bent kiek privaloma viešinti pagal
Viešųjų pirkimų įstatymą)?

1

18.

Ar yra paskirtas VP prevencinę kontrolę
vykdantis asmuo ir apibrėžtos jo
funkcijos?

1

19.

Ar nustatyti kriterijai, pagal kuriuos VP
organizuojantis ir vykdantis subjektas,
taip pat už sutarties vykdymą atsakingas
asmuo turi informuoti VP prevencinę
kontrolę vykdantį asmenį apie rizikos
veiksnius?

1

20.

Ar įstaigoje per pastaruosius trejus metus
buvo atliekamas VP proceso vidaus
auditas ir (ar) korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymas viešųjų pirkimų
srityje?

1

17.

Įstaigos atsparumo korupcijai lygis (AKL)
viešųjų pirkimų srityje (apskaičiuojamas
vertinimo balų sumos vidurkis)

0,5 (skirtingas
vertinimas pagal
pirkimų vertę ir
pirkimų skaičių)
0 (2021 m. II
ketv. tokių
nebuvo)

1

0,93

