KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO PROCESO ETAPŲ KONTROLĖS STIPRINIMO
PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
2021 m.

d. Nr. VVilnius

Siekdamas bausmių vykdymo sistemoje stiprinti viešųjų pirkimų vykdymo procesų
kontrolės mechanizmus:
1. T v i r t i n u Viešųjų pirkimų vykdymo proceso etapų kontrolės stiprinimo
priemonių planą (pridedama).
2. P a v e d u :
2.1. šio įsakymo vykdymo kontrolę Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) direktoriaus pavaduotojui Vainiui
Šarmavičiui;
2.2. Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriui su šiuo įsakymu
supažindinti Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojus ir administracinių padalinių
vadovus.

Kriminalinės žvalgybos
valdybos viršininkas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Jevgenij Chleborodov

PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus 2021 m.
d.
įsakymu Nr. V-

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO PROCESO ETAPŲ KONTROLĖS STIPRINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Eil.
Nr.

1
1.

Viešųjų pirkimų
vykdymo proceso
etapas, kurio kontrolei
stiprinti skiriama
priemonė
3
1. Pirkimų
nustatymas:

Priemonės įgyvendinimo
terminas

5
poreikio 1. Parengti Viešojo pirkimo pasirengimo ir jo iniciavimo
bausmių vykdymo sistemoje metodinę atmintinę, kuri skirta
1.1.Esamų/turimų resursų pirkimo proceso dalyviams - iniciatoriams, siekiant
įvertinimas,
sudarytų nurodyti/akcentuoti esmines pirkimo iniciatoriaus pareigas ir
sutarčių
veiksmų seką pirkimų planavimo, iniciavimo ir sutarčių
įvertinimas/analizė;
vykdymo etapuose bei šių etapų kontrolės procese.

6
1. Iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

2. Parengti Kalėjimų departamentui pavaldžioms įstaigoms
raštą, kuriame įpareigoti įstaigų vadovus įsakymu paskirti
įstaigoje asmenį, atsakingą už pirkimų poreikio ir iniciavimo
kontrolę, nurodant įgyvendinimo veiksmus, atsakomybės
ribas.

2. Iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

1.2. Metinio bei ilgalaikio
poreikio nustatymas ir
suderinimas;
1.3. Rinkos tyrimo dėl
prekių, paslaugų bei darbų
įtraukimo į
metinius
pirkimų planus, atlikimas.

2.

Viešųjų pirkimų vykdymo proceso etapo kontrolės
stiprinimo priemonė

2. Pirkimų inicijavimas.
Pirkimų
procedūrų Parengti Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir
vykdymas
vykdymo taisyklių, patvirtintų Kalėjimų departamento
direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-572,

Iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Už
priemonės
įgyvendini
mą
atsakingas
padalinys
7
1. CVPS
PTPVS
FS
VOS

2. PTPVS
VOS

CVPS

2

pakeitimą,
kuriame
detaliau
aprašomos
pirkimo
organizatoriaus teisės, pareigos ir atsakomybė, įstaigose
įvedama pirminė Vienetinių pirkimų paraiškų kontrolė prieš
teikiant
Vienetinio
pirkimo
paraiškas
Kalėjimų
departamentui bei stiprinama Vienetinių pirkimų paraiškų
kontrolė Kalėjimų departamente.
3.

Viešųjų
pirkimų
sutarčių
sudarymas,
administravimas
ir
vykdymo kontrolė

1. Parengti Kalėjimų departamento vardu sudaromų sutarčių 1. Iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.
rengimo, derinimo, pasirašymo, registravimo ir vykdymo
kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Kalėjimų departamento
direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-514,
pakeitimą, kuriame papildomos nuostatos dėl sutarčių
administravimo ir vykdymo kontrolės.
2. Parengti Kalėjimų departamentui pavaldžioms įstaigoms 2. Iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.
raštą, kuriame įpareigoti įstaigas papildyti įstaigose
sudaromų sutarčių rengimo, derinimo, pasirašymo,
registravimo ir vykdymo kontrolės tvarkos aprašus, į juos
įtraukiant pagrindines privalomas nuostatas dėl sutarčių
administravimo ir vykdymo kontrolės.
pirkimų Parengti viešųjų pirkimų vykdymo proceso (poreikio Iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.
proceso nustatymas, pirkimų iniciavimas, pirkimų procedūrų
vykdymas, sutarčių administravimas) kontrolės tvarkos
aprašą kompetencijų ribose, nustatant kontrolės objekto
pasirinkimo kriterijus, kontrolės vykdymo tvarką ir
periodiškumą.

4.

Viešųjų
vykdymo
kontrolė

VOS
FS
PTPVS
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