
Ar Jūsų atstovaujama įmonė Bendrovės viešuose pirkimuose dalyvauja
daugiau nei 2 metus.

27 atsakymai

2.

Ar manote, kad Bendrovės viešieji pirkimai 2019 - 2020 m. tapo skaidresni
nei anksčiau?

26 atsakymai

UAB "Vilniaus vandenys" (toliau -
Bendrovės) pirkimo dalyvių apklausa,
2020 m.
27 atsakymai

Skelbti „Analytics“

Taip
Ne

96,3%

Taip
Ne
Neturiu nuomonės

38,5%

53,8%

https://docs.google.com/forms/d/1gE0Ja-U-B-L31fN5JD7L7cL20tfBxz9C1kqSKnwtxJ0/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics


3.

Jūsų nuomone, pirkimai skaidresni, nes:

14 atsakymų

4.

Ar, Jūsų manymu, Bendrovės pirkimų sąlygos, techninės specifikacijos
riboja konkurenciją?

27 atsakymai

5.

sumažėjo perteklinių
reikalavimų tiekėjams
sumažėjo perteklinių
reikalavimų perkamiems
darbams, paslaugoms, prekėms
aiškesni, tikslesni techniniai
reikalavimai

64,3%

28,6%

Taip
Ne

66,7%

33,3%



Susidūrėte su konkurencijos ribojimu dalyvaudamas šių sričių viešuose
pirkimuose:

9 atsakymai

6.

Ar Jūsų atstovaujama įmonė, dalyvaudama Bendrovės viešuose
pirkimuose, susidūrėte su papirkimu, kyšininkavimu ?

27 atsakymai

7.

Susidūrėte su tokia korupcijos apraiška:

0 atsakymų

Atsakymų į šį klausimą kol kas nėra.

8.

Darbai
Prekės
Paslaugos

11,1%

55,6%

33,3%

Taip
Ne

100%



Ar dalyvaujant Bendrovės pirkimuose, susidūrėte su konkurenciją
ribojančiais pirkimų dalyvių tarpusavio susitarimais?

27 atsakymai

9.

Susidūrėte su konkurencijos ribojimu dalyvaudamas šių sričių viešuose
pirkimuose:

1 atsakymas

Apklausos pabaiga. AČIŪ, KAD PADEDATE MUMS TOBULĖTI.

Šio turinio „Google“ nekūrė ir nepatvirtino. Pranešti apie pažeidimą - Paslaugos sąlygos - Privatumo politika

Taip
Ne

96,3%

Darbai
Prekės
Paslaugos

100%

 formos

APKLAUSOS REZULTATŲ APIBENDRINIMAS

Apklausos anketą užpildyti buvo pasiūlyta juridiniams asmenims, 2020 metų I pusmetį dalyvavusiems UAB 
„Vilniaus vandenys“ vykdytuose viešuosiuose pirkimuose. Anketa buvo išsiųsta tik jau įvykusių pirkimų dalyviams. 
Šioje apklausoje nebuvo įtrauktos neskelbiamos derybos. Apklausa pradėta 2020 m. liepos 14 d. Anketą užpildė 27 
juridinių asmenų atstovai.

26 įmonės bendrovės organizuojamuose pirkimuose dalyvauja daugiau nei 2 metus, todėl galėjo įvertinti pokyčius. 
14 įmonių  (53,8 %) teigia, jog pirkimai 2019-2020 metais tapo skaidresni nei anksčiau. Iš jų 9 įmonės (64,3 %) 
teigia, kad pagerėjimas susijęs su aiškesniais ir tikslesniais techniniais reikalavimais. 4 įmonės (28,6 %) pagerėjimą 
sieja su mažiau perteklinių reikalavimų pirkimų dalyviams. Tai atspindi kokybiškesnį bendrovės specialistų darbą.

12 įmonių (46,2 %) nemato pagerėjimo bendrovės viešųjų pirkimų srityje. 9 įmonės (33,3 %) teigia, kad pirkimų 
sąlygos arba techninės specifikacijos riboja konkurenciją. Daugiausia konkurencijos ribojimų įžvelgiama perkant 
paslaugas, per pus mažiau – perkant prekes. Šie duomenys signalizuoja, kad dar reikia skirti didelį dėmesį 
paslaugų ir prekių pirkimų skaidrinimui – ieškoti galimybių mažinti nepagrįstus reikalavimus potencialiems tiekėjams 
bei skirti dėmesį techninių specifikacijų rengimui.

Viena įmonė teigia, kad dalyvaudama bendrovės paslaugų pirkime susidūrė su pirkimo dalyvių konkurenciją 
ribojančiu susitarimu, nei viena įmonė nesusidūrė su papirkimu ar kyšininkavimu.

https://docs.google.com/forms/d/1gE0Ja-U-B-L31fN5JD7L7cL20tfBxz9C1kqSKnwtxJ0/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

