
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VERTINIMO RODIKLIAI 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 14 d. 

įsakymu Nr. V-1651 „Dėl pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo 

rodiklių paviešinimo“ buvo parengta ataskaita apimanti keturis pagrindinius rodiklius. Duomenys 

teikiami nuo 2018 m. sausio 1 d. visų įvykusių pirkimų už kiekvienus kalendorinius metus atskirai. 

Išskiriami pirkimai, kurie buvo vykdyti naudojantis CPO, CVP IS bei nuo 2019 m. birželio 11 d. 

vykdyti pirkimai po kurių sudarytos sutartys arba gauti pasiūlymai raštu, arba abu kartu. 

1.1.1 rodiklis „Bendra viešiesiems pirkimams išleidžiama suma, Eur“ 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Viešojo pirkimo būdas Ataskaitinio laikotarpio suma, 

Eur 

2018 m. CPO (prekės) 40585,73 

 CVP IS 108144,75 iš kurių: 

Prekės: 62216,83 

Paslaugos: 459227,92 

Darbai; 0,00 

2019 m. CPO (prekės) 14059,93 

 CVP IS ir pirkimai (nuo 06-11) po kurių 

sudarytos sutartys arba gauti pasiūlymai, 

privalomi viešinti CVP IS pagal Viešųjų pirkimų 

įstatymo 86 str. 9 d. 

345759,51 iš kurių: 

Prekės: 127651,52 

Paslaugos: 158446,20 

Darbai: 596641,79 

2020 m. I 

ketvirtis 

CPO (prekės) 31121,24 

 CVP IS ir pirkimai po kurių sudarytos sutartys 

arba gauti pasiūlymai, privalomi viešinti CVP IS 

pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d. 

135883,80 iš kurių: 

Prekės: 79300,54 

Paslaugos: 45526,47 

Darbai: 11056,80 

2020 m. II 

ketvirtis 

CPO (prekės) 11287,11 

 CVP IS ir pirkimai po kurių sudarytos sutartys 

arba gauti pasiūlymai, privalomi viešinti CVP IS 

pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d. 

14441,92 iš kurių: 

Prekės: 4786,40 

Paslaugos: 0,00 

Darbai: 9655,52 

2020 m. III 

ketvirtis 

CPO (prekės) 545,78 

 CVP IS ir pirkimai po kurių sudarytos sutartys 

arba gauti pasiūlymai, privalomi viešinti CVP IS 

pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d. 

43953,96 iš kurių: 

Prekės: 39610,18 

Paslaugos: 4343,78 

Darbai: 0,00 
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2020 m. IV 

ketvirtis 

CPO (prekės) 103,46 

 CVP IS ir pirkimai po kurių sudarytos sutartys 

arba gauti pasiūlymai, privalomi viešinti CVP IS 

pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d. 

0,00 iš kurių: 

Prekės: 0,00 

Paslaugos: 0,00 

Darbai: 0,00 

 

1.1.2 rodiklis „Centralizuotų pirkimų skaičiaus / vertės dalis nuo visų pirkimų skaičiaus 

/ vertės, procentais“ 

2018 m. tarptautinių ir supaprastintų pirkimų nebuvo vykdyta. 

2019 m. tarptautinių pirkimų nebuvo vykdyta, mažos vertės pirkimų buvo vykdyta – 13, o 

supaprastintų pirkimų – 1, kurio suma po konkurso su visais galimais pratęsimais buvo 124414,20 

Eur. Tai sudarė 36 proc. nuo visų vykdytų pirkimų vertės ir 7,14 proc. nuo vykdytų pirkimų skaičiaus. 

2020 m. I ketvirtį tarptautinių ir supaprastintų pirkimų vykdyta nebuvo. 

2020 II ketvirtį tarptautinių ir supaprastintų pirkimų vykdyta nebuvo. 

2020 III ketvirtį tarptautinių ir supaprastintų pirkimų vykdyta nebuvo. 

2020 IV ketvirtį tarptautinių ir supaprastintų pirkimų vykdyta nebuvo. 

1.1.3 rodiklis „Atliktų rinkos konsultacijų skaičiaus dalis nuo bendro įvykusių pirkimų 

skaičiaus, procentais“ 

2018 m. rinkos konsultacijų vykdyta nebuvo, todėl tai sudarė 0 proc. nuo bendro įvykusių 

pirkimų skaičiaus. 

2019 m. rinkos konsultacijų vykdyta nebuvo, todėl tai sudarė 0 proc. nuo bendro įvykusių 

pirkimų skaičiaus. 

2020 m. I, II, III ir IV ketvirčiais rinkos konsultacijos vykdytos nebuvo, todėl tai sudarė 0 proc. 

nuo bendro įvykusių pirkimų skaičiaus. 

1.1.4 rodiklis „Pirkimų iš „vieno tiekėjo“ skaičiaus dalis, procentais“ 

1.1.4.1. 2018 m., 2019 m. ir  2020 m. I, II, III ir IV ketvirčiais supaprastintų pirkimų iš vieno 

tiekėjo vykdyta nebuvo, todėl tai sudarė 0 proc. nuo pateiktų pasiūlymų skaičiaus. 

1.1.4.2. 2018 m., 2019 m. ir 2020 m. I, II, III ir IV ketvirčiais tarptautinių pirkimų iš vieno 

tiekėjo vykdyta nebuvo, todėl tai sudarė 0 proc. nuo pateiktų pasiūlymų skaičiaus. 

1.1.4.3. Mažos vertės pirkimų virš 10000 Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), 

kuruose dalyvautų tik 1 tiekėjas 2018 m., 2019 m., 2020 m. vykdyta nebuvo. 

 

______________________ 


