
 
     Rokiškio profesinio mokymo centro  

                                                                                                                                                                           Viešųjų pirkimų organizavimo 
                                                                                                                                                                        ir vidaus kontrolės taisyklių 

                                                                                                                                              5 priedas  
Rokiškio profesinio mokymo centro viešųjų pirkimų stebėsenos rodikliai 

   Stebimas rodiklis  Siektinas tikslas  Mato vnt.  2022 06 30  
(I pusm.)  

2022 12 31 
(II pusm.)  

2022 m. 
(Viso)  

1.  
Kalendoriniais metais įstaigoje vykdytų neskelbiamų pirkimų iš ,,vieno 
tiekėjo" skaičius ir dalis (proc.) nuo visų įstaigos pirkimų skaičiaus dalies, 
proc. 

Nuosekliai mažėjanti 
neskelbiamų pirkimų iš 

vieno tiekėjo dalis,  
kad pagal pirkimų skaičių 

ir/ar vertę  
sudarytų ne daugiau  

kaip 50 proc. visų įstaigos 
pirkimų  

%  1,48 % 3,78 % 2,48 % 

  
1.1. 

Kalendoriniais metais įstaigoje vykdytų neskelbiamų pirkimų iš ,,vieno 
tiekėjo" skaičius, vnt.  

Vnt.  5 10 15 

  
1.2. 

Kalendoriniais metais įstaigoje vykdytų visų įstaigos viešųjų pirkimų 
skaičiaus, vnt.  

Vnt.  338 266 604 

2.  
Neskelbiamų pirkimų iš ,,vieno tiekėjo" sutarčių vertė ir jos dalis (proc.) 
nuo visos įstaigos pirkimų sutarčių vertės. %  0,98 % 0,65 % 0,85 % 

  
2.1. 

Neskelbiamų pirkimų iš ,,vieno tiekėjo" sutarčių vertė, Eur.  Eur  1859 785 2644 

  
2.2. 

Kalendoriniais metais įstaigoje vykdytų visų įstaigos viešųjų pirkimų vertė, 
Eur.  

Eur  189 827 121 546 311 374 

3.  Vidutinis dalyvių / pasiūlymų skaičius, vnt. įstaigos vykdomuose 
tarptautiniuose pirkimuose, supaprastintuose (išskyrus mažos vertės) 
pirkimuose, mažos vertės pirkimuose, vnt.  

Didėjantis vidutinis dalyvių 
/ pasiūlymų skaičiaus 

visuose  
įstaigos viešuosiuose 

pirkimuose  

Vnt.  990 770 1760 

4.  
Tiekėjų susijusių su pirkimų vykdytojo organizacijoje dirbančiais 
asmenimis, sudarytų sutarčių dalis proc. nuo visų įstaigos pirkimų 
skaičiaus:  

Rodiklio mažėjimas  %  0 % 0 % 0 % 

5.  
Kalendoriniais metais įstaigoje įvykdytų viešųjų pirkimų per CPO 
skaičius, vnt:  

Didėjantis įvykdytų viešųjų 
pirkimų  

skaičiaus ir vertės dalis  
per CPO lyginant su visais 

įstaigos  
pirkimais Užtikrinta, kad 

pirkimai būtų vykdomi per 
CPO.  

Vnt.  1 1 2 

 
5.1. 

Kalendoriniais metais įstaigoje įvykdytų viešųjų pirkimų per CPO vertė, Eur  Eur  3 630 7 000 10 630 

  
5.2. 

Kalendoriniais metais įstaigoje įvykdytų viešųjų pirkimų per CPO dalis, proc.  
%  1,79 % 5,76 % 3,28 % 

 


