PATVIRTINTA
VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės
2018 m. vasario 28 d. direktoriaus
įsakymu Nr. V-113
(VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės
direktoriaus 2019 m. birželio 10 d.
įsakymo Nr. V- 296 redakcija)
KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ PAŠALINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE VŠĮ RESPUBLIKINĖJE PANEVĖŽIO LIGONINĖJE
2018 – 2019 METAIS
Korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo priemonių plano tikslas: didinti skaidrumą, mažinti ir šalinti korupcijos prielaidas viešųjų pirkimų
organizavimo ir vykdymo srityje.
1 UŽDAVINYS. DIDINTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SKAIDRUMĄ
Eil. Nr.
Problema
Priemonė
Vykdytojas
Įvykdymo terminas
1.

Derinant metinį viešųjų pirkimų
planą procedūroje dalyvauja Viešųjų
pirkimų skyriaus vedėjas,
vyriausiasis buhalteris, direktoriaus
pavaduotojas valdymui ir
ekonomikai.

2.

Techninių specifikacijų projektų
rengime dalyvauja viešojo pirkimo
komisijos nariai.

3.

Skalbimo paslaugos bei kitos
paslaugos ir (ar) prekės ne visais
atvejais įsigyjamos per CPO LT.

Į viešųjų pirkimų plano
derinimo procedūrą įtraukti
direktoriaus pavaduotoją
medicinai, klinikų vadovus,
Ūkio padalinių
administratorių, Slaugos
administratorę, filialo
vadovą.
Sudėtingų ar didelės vertės
viešųjų pirkimų techninės
specifikacijos projektų
rengimui sudaryti techninių
specifikacijų rengimo
komisiją.
Skalbimo ir kitų paslaugų ir
(ar) prekių pirkimų per CPO
LT vykdymas.

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai
Parengtas vadovo įsakymas,
kuriuo papildomas viešųjų
pirkimų plano derinime
dalyvaujančių asmenų
sąrašas.

Viešųjų pirkimų
skyriaus vedėjas

Iki 2018 m. kovo 15 d.

Viešųjų pirkimų
skyriaus vedėjas

Nuolat iki
2019 m. gruodžio 31 d.

Korupcijos rizikos
mažėjimas viešojo pirkimo
iniciavimo etape.

Pirkimų
organizatoriai
Viešųjų pirkimų
komisijos

Nuolat iki
2019 m. gruodžio 31 d.

Skalbimo paslaugų ir kitų
prekių ir (ar) paslaugų
pirkimų per CPO LT
skaičiaus didėjimas.

4.

Privačių interesų deklaravimas iki
dalyvavimo viešojo pirkimų
procedūrose pradžios

Viešųjų pirkimų
skyriaus vedėjas
Viešųjų pirkimų
specialistai

Korupcijos
prevencijos
komisija

Nuolat

Įstaigos vadovo ir STT
informavimas, gavus
pranešimą apie galimą
korupcinio pobūdžio veiką
organizuojant ir
vykdant viešuosius pirkimus.
STT ir SAM darbuotojų
atsakingų už korupcijos
prevenciją ir kontrolę

Įstaigos
darbuotojai,
atsakingi už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę
Įstaigos vadovas

Gavus
pranešimą nedelsiant

Pateiktų pranešimų įstaigos
vadovui ir perduotų
pranešimų STT skaičius.

Gavus pranešimą per 3
darbo dienas

Pateiktų pranešimų įstaigos
vadovui ir perduotų
pranešimų STT, SAM

Nuolat

Visi viešojo pirkimo
komisijų nariai, asmenys,
paskirti atlikti supaprastintus
pirkimus ir ekspertai būna
užpildę/papildę ir pateikę
deklaracijas iki procedūrų
pradžios

Visi viešojo pirkimo
komisijų nariai, asmenys,
paskirti atlikti supaprastintus
pirkimus ir ekspertai būna
užpildę/papildę ir pateikę
privačių interesų deklaracijas
iki procedūrų pradžios
6.
Privačių interesų deklaravimas iki
Organizuoti periodinius
Korupcijos
Nuolat
Visi viešojo pirkimo
dalyvavimo viešojo pirkimų
darbuotojų mokymus
prevencijos
1 kartą per metus
komisijų nariai, asmenys,
procedūrose pradžios
privačių interesų deklaravimo komisija
paskirti atlikti supaprastintus
/viešųjų ir privačių interesų
pirkimus ir ekspertai būna
derinimo klausimais
užpildę/papildę ir pateikę
privačių interesų deklaracijas
iki procedūrų pradžios
2 UŽDAVINYS. IŠSAMIAU REGLAMENTUOTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PREVENCINĘ KONTROLĘ ATLIEKANČIO ASMENS VEIKLĄ
7.
Viešųjų pirkimų prevencinę kontrolę Parengti vidaus teisės aktus,
Viešųjų pirkimų
Iki 2018 m. liepos 30 d.
atliekančio asmens veikla nėra
reglamentuojančius viešųjų
skyriaus vedėjas
tiksliai ir išsamiai reglamentuota
pirkimų prevencinę kontrolę
Teisės skyriaus
įstaigos vidaus teisės aktuose.
atliekančio asmens veiklą.
vedėjas
3 UŽDAVINYS. INFORMUOTI INSTITUCIJAS APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR NUSTATYTUS KORUPCIJOS ATVEJUS VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE
5.

8.

9.

Privačių interesų deklaravimas iki
dalyvavimo viešojo pirkimų
procedūrose pradžios

Informuoti komisijos narius,
asmenis, paskirtus atlikti
supaprastintus pirkimus ir
ekspertus apie prievolę
deklaruoti privačius interesus
iki dalyvavimo viešojo
pirkimo procedūrose pradžios
užpildant/papildant privačių
interesų deklaraciją
Vykdyti teisės aktų, susijusių
su viešųjų ir privačių interesų
derinimu valstybinėje
tarnyboje, stebėseną

informavimas, susidūrus su
galima korupcinio pobūdžio
nusikalstama veika ar gavus
pranešimą apie galimą
korupcinio pobūdžio veiką.
10.
Informacijos apie įstaigoje
Įstaigos vadovas
Per 10 darbo dienų nuo
teisės aktų nustatyta tvarka
informacijos gavimo
nustatytus korupcijos atvejus
viešųjų pirkimų srityje bei
atvejus, kai įstaigoje
dirbantis asmuo pažeidė
Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų ar Lietuvos
Respublikos viešųjų ir
privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje
įstatymo nuostatas,
skelbimas sveikatos
priežiūros sistemos įstaigos
interneto svetainėje
4 UŽDAVINYS. BENDRADARBIAUTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KLAUSIMAIS
11.
Bendradarbiavimas su STT
Įstaigos
Nuolat iki 2019 m.
korupcijos prevencijos ir
darbuotojas
gruodžio 31 d.
kontrolės vykdymo
atsakingas už
viešuosiuose pirkimuose
viešųjų pirkimų
klausimais
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę, viešųjų
pirkimų
organizatoriai,
viešųjų pirkimų
komisijų nariai
12.
Bendradarbiavimas su
Įstaigos
Nuolat iki 2019 m.
Vyriausiąja tarnybinės etikos darbuotojas
gruodžio 31 d.
komisija privačių interesų
atsakingas už
deklaravimo ir kt. klausimais, viešųjų pirkimų
kylančiais organizuojant ir
korupcijos
vykdant viešuosius pirkimus
prevenciją ir
kontrolę,

Korupcijos prevencijos
skyriui skaičius.

Paskelbtų
informacijų skaičius.

Gauta metodinė pagalba.

Suorganizuotų bendrų akcijų
korupcijos prevencijos
viešuosiuose pirkimuose
klausimais, skaičius

pirkimų
organizatoriai,
Viešųjų pirkimų
komisijų nariai.
5 UŽDAVINYS. VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VIDAUS TEISĖS AKTŲ ANTIKORUPCINĮ VERTINIMĄ
13.
Viešuosius pirkimus
Vykdyti viešuosius pirkimus
Įstaigos vadovo
Nuolat iki 2019 m.
reglamentuojantys teisės aktai
reglamentuojančių teisės aktų įgalioti padaliniai gruodžio 31 d.
neįvertinti antikorupciniu požiūriu.
projektų antikorupcinį
ir/ar darbuotojai
vertinimą

__________________

Teisės aktų projektų, pateiktų
antikorupciniam vertinimui,
skaičius. Parengtų teisės aktų
projektų antikorupcinių
vertinimų pažymų skaičius

