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1. AB “Vilniaus metrologijos centras” (toliau – Bendrovė) Pirkimų politika (toliau – Politika)
siekia užtikrinti efektyvų, dinamišką ir skaidrų pirkimų procesą.
2. Politika tvirtinama bei keičiama Bendrovės valdybos sprendimu ir peržiūrima ne rečiau kaip
kartą per 2 metus.
3. Bendrovės pirkimų vykdymas yra paremtas skaidrumo, etiško elgesio, lygiateisiškumo,
konkurencijos skatinimo bei proporcingumo principais.
4. Sąžiningumas ir teisingumas
Palaikome nešališką ir sąžiningą požiūrį į tiekėjus bei siekiame kurti darbinius, pasitikėjimu
pagrįstus santykius su jais.
5. Atitikimas teisės aktams ir normoms
Pirkimus atliekančių asmenų veikla Bendrovėje atitinka visus LR įstatymų bei vidaus teisės
aktų ir Bendrovės pirkimų taisyklių reikalavimus.

6. Atitikimas pirkimų etikai
• Draudžiama turėti bet kokio pobūdžio asmeninių interesų tiekėjų atžvilgiu.
• Draudžiamas įvairių svetingumo dovanų (pinigų, prekių, paslaugų ar pan.), nepagrįstų
nuolaidų ar kompensacijų iš tiekėjų gavimas, jų reikalavimas, raginimas jas dovanoti bei
jų siūlymas ar žadėjimas tiekėjams, atliekant tiekėjų atranką, priimant sprendimus dėl
kainų ar bet kuriuose kituose pirkimų procesuose, išskyrus atvejus, kai tiekėjų

•

suteikiamomis nuolaidomis ar kompensacijomis gali naudotis be išimties visi Bendrovės
darbuotojai.
Skatiname vykdant pirkimus vadovautis gerosiomis pirkimų praktikomis.

7. Santykiai su tiekėjais
Reikalaudami iš savo tiekėjų pateikti kokybiškas prekes už mažiausią galimą kainą iš anksto
sutartu laiku, mes bendradarbiaujame su jais, skatindami socialiai atsakingą verslą.

8. Tiekėjų vertinimas
Bendrovė reguliariai (ne rečiau kaip kartą per 12 mėn.) atlieka sąžiningą, skaidrų, objektyvų ir
argumentuotą tiekėjų įvertinimą, taip siekdama palaikyti stabilius santykius su geriausiais
technologijos, kokybės, kainos, tiekimo galimybių, vadybos ir socialinės atsakomybės
stabilumo aspektais tiekėjais.
9. Atvirų durų“ politika ir lygi konkurencija
Bendrovė vertina kiekvieną subjektą, norintį tapti mūsų tiekėju ir partneriu, suteikdama
kiekvienam nešališką bei sąžiningą galimybę taip padaryti, nepaisydama tautybės, regiono,
dydžio. Kiekvienam, dėl tam tikrų priežasčių netapusiam mūsų partneriu, nurodoma to
priežastis.
10. Konfidencialumas
Užtikriname kiekvieno iš tiekėjų konfidencialumą, neatskleidžiame ir viešai neskelbiame
tiekėjų konfidencialios informacijos, kurią gavome atliekant pirkimus.
11. Ekonominė nauda ir veiklos efektyvumas
Pirkimų veikloje ieškome būdų kaip, nepaneigiant pagrindinių pirkimų principų, mažinti
pirkimo procedūroms skirtas sąnaudas ir vykdymo terminus. Pirkimų vykdymo sąnaudos
neturėtų būti didesnės nei pirkimo vertė.
12. Šie bendrieji principai ir procesai yra taikomi visų tipų prekių, darbų ir paslaugų pirkimams.
13. Bendrovė savo interneto tinklapyje skelbia šią politiką pilna apimtimi.

