HIGIENOS INSTITUTO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ
ĮGYVENDINIMAS 2017 METAIS
Eil.
Nr.
1.

Priemonė

Priemonės įgyvendinimo stadija
Vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017
m. gegužės16 d. įsakymu Nr. V-556 „Dėl korupcijos tikimybės
nustatymo 2017 metais“ atliktas HI viešųjų pirkimų
organizavimo ir vykdymo srities korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymas

2.

Nustatyti
korupcijos
pasireiškimo tikimybę
HI, išskirti veiklos
sritis, kuriose egzistuoja
korupcijos pasireiškimo
tikimybė.
Parengti
motyvuotas
išvadas dėl korupcijos
pasireiškimo tikimybės

Nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir pašalinti
bei korupcijos pasireiškimo tikimybei HI technologijų vertinimo
srityje šalinti numatyta imtis šių priemonių:
• Poreikių analizavimas;
• Poreikių derinimas su HI strateginiais planais;
• Techninės specifikacijos rengimas (kai taikoma);
• Viešųjų pirkimų plano parengimas: planą rengia Aprūpinimo
skyrius;
• Viešųjų pirkimų plano aptarimas;
• Pritarimas (raštu) viešųjų pirkimų planui: viešųjų pirkimų
planas yra pasirašomas už pirkimų planavimą atsakingo asmens,
Aprūpinimo skyriaus vadovo ir Apskaitos skyriaus vadovo (vyr.
buhalterio) ir patvirtinamas HI direktoriaus;
• Plano paskelbimas;
• Atsiradus nenumatytiems, neplaniniam poreikiams vykdomas
pirkimų plano tikslinimas ne rečiau kaip kas ketvirty.
Išanalizuoti HI atliktos
HI 2017 m. 8 d. raštu Nr. (1.14)01-429 „Dėl korupcijos
korupcijos pasireiškimo pasireiškimo tikimybės nustatymo 2017 metais“ buvo pateiktas
tikimybės įvertinimo
HI viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo
medžiagą.
srities korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir vertinimo
Parengti ir patvirtinti aprašymas bei jame pateiktų duomenų, pagrindžiančių ar
korupcijos pasireiškimo paneigiančių didelę korupcijos pasireiškimo tikimybę, dokumentų
tikimybės
nustatymo kopijos elektroninėje laikmenoje
aprašą
HI atlikus korupcijos
HI korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo priemonių bei
pasireiškimo tikimybės priemonių, kurių būtina imtis didelei korupcijos pasireiškimo
nustatymą, parengti ir
tikimybei atitinkamoje įstaigos veiklos srityje šalinti, planas
pateikti tvirtinti
nesudaromas
nustatytų neatitikimų
šalinimo priemonių
planą, nurodant
asmenis, atsakingus už
priemonių vykdymą
HI interneto svetainėje
Informacija teikiama ir ataskaita apie HI Korupcijos prevencijos
tikslinti informaciją ir
programos įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimą
skelbti ataskaitą apie HI skelbiama HI svetainėje:
Korupcijos prevencijos http://www.hi.lt/korupcijos-prevencija.html
programos
įgyvendinimo
priemonių plano
įgyvendinimą
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5.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Įsigyti prekes, paslaugas
ir darbus iš viešosios
įstaigos CPO LT,
atliekančios centrinės
perkančiosios
organizacijos funkcijas,
elektroninio katalogo
CPO.ltTM
HI interneto svetainėje
ir Centrinėje viešųjų
pirkimų informacinėje
sistemoje (CVP IS)
Viešųjų pirkimų
tarnybos nustatyta
tvarka skelbti patvirtintą
HI planuojamų vykdyti
einamaisiais
kalendoriniais metais
viešųjų pirkimų
suvestinę
Laimėjusių dalyvių
pasiūlymus ir sudarytų
viešojo pirkimo sutartis
bei jų pakeitimus
viešinti CVP IS
(išskyrus sutartis ir jų
pakeitimus sudarytus
žodžiu)
Skelbti informaciją apie
vykdomus skelbiamus
viešuosius pirkimus HI
interneto svetainėje
Skelbti suvestinę
informaciją apie
įvykdytus neskelbiamus
mažos vertės pirkimus
HI interneto svetainėje

Užtikrinti, kad prekių,
paslaugų ir darbų
viešieji pirkimai,
atliekami CVP IS
priemonėmis
kiekvienais
kalendoriniais metais
sudarytų ne mažiau kaip
50 procentų HI viešųjų
pirkimų bendrosios
vertės
Prireikus

CPO kataloge atlikta 13 pirkimų (nuo 2017-07-01 neprivaloma,
kai neskelbiamo mažos vertės pirkimo vertė iki 10 000 Eur be
PVM)

Planuojamų vykdyti einamaisiais kalendoriniais metais viešųjų
pirkimų planas paskelbtas HI interneto svetainėje (nuo 2017-0701 nebeliko prievolės HI interneto svetainėje viešinti planuojamų
atlikti pirkimų suvestinės, viešinama tik CVP IS):
http://www.hi.lt/planuojami-pirkimai.html

CVP IS paskelbtos 29 raštu sudarytos pirkimo sutartys ir
laimėjusio dalyvio pasiūlymai bei 2 sudarytų sutarčių sąlygų
pakeitimai

Informacija apie vykdomus skelbiamus viešuosius pirkimus
paskelbta HI interneto svetainėje (nuo 2017-07-01 nebetaikoma
VPĮ 7 str. 3 d. galiojusi nuostata):
http://www.hi.lt/vykdomi-pirkimai.html
HI svetainėje paskelbta informacija apie HI įvykdytus
neskelbiamus mažos vertės pirkimus (nuo 2017-07-01 nebeliko
prievolės skelbti informacija HI interneto svetainėje, nes
įsigalioja VPĮ 96 str. 2 d. 2 p. nuostata ir HI interneto svetainėje
skelbiama Viešųjų pirkimų sutarčių, pirkimų sutarčių ir vidaus
sandorių ataskaitos Atn-3 forma)
http://www.hi.lt/uploads/pdf/viesieji_pirkimai/Mazos%20vertes%
20pirkimai/mazos%20vertes%20pirkimai_2017_MB.pdf
Atliktų CVP IS priemonėmis pirkimų procentas: 75,69 %

Bendradarbiaujama pagal poreikį, HI darbuotojai 2017 m.
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13.

bendradarbiauti ir
keistis informacija,
reikalinga korupcijos
prevencijai ir kontrolei
užtikrinti, su kitais HI
padaliniais, Specialiųjų
tyrimų tarnyba, kitomis
valstybės ar
savivaldybių įstaigomis
ir jose dirbančiais
asmenimis, vykdančiais
korupcijos prevenciją ir
kontrolę
Parengti ir pateikti
ataskaitą apie
priemonių, nurodytų HI
Korupcijos prevencijos
programos
įgyvendinimo
priemonių plane,
vykdymą Sveikatos
apsaugos ministerijai
(padaliniui, atsakingam
už korupcijos prevenciją
ir kontrolę)

lapkričio 8 d. dalyvavo „Korupcijos prevencijos programų ir
planų rengimas“ ir 2017 m. gruodžio 5 d. diskusijoje
„Kodėl verta kurti korupcijai atsparią aplinką viešajame
sektoriuje?“

HI 2016 m. liepos 8 d. raštu Nr. (1.14) 01-372 „Dėl korupcijos
prevencijos HI programos įgyvendinimo 2014-2016 m.
priemonių plano vykdymo 2016 m. I—II ketvirtyje“ Sveikatos
apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui buvo
pateikta ataskaita apie Korupcijos prevencijos HI programos
įgyvendinimo 2014 – 2016 m. priemonių plano įvykdymą 2016
m. I – II ketvirtyje

