Sprendimo dėl asmens ir turto apsaugos paslaugų viešojo pirkimo ne iš CPO LT elektroninio
katalogo pagrindimas:
Pateikiami prie paraiškos pridėtos techninės specifikacijos punktai, kuriuose numatytų
užduočių/reikalavimų negalėtume kelti apsaugos paslaugų teikėjui tuo atveju, jeigu paslaugas pirktume
iš CPO LT:
„3.2. Teikiant asmens ir turto apsaugos paslaugas apsaugos darbuotojai privalo vykdyti LRT
vidaus tvarkomuosiuose dokumentuose (fizinės apsaugos tvarkos apraše, taisyklėse, nustatytus
apsaugos reikalavimus, užtikrinti Objekte esančio turto apsaugą, užkirsti kelią tiesioginiam fiziniam
poveikiui, nutraukti nesankcionuotą patekimą į LRT.
3.3. Paslaugų teikėjas apsaugos darbuotojams privalo parengti galimų ekstremaliųjų įvykių,
situacijų, tiesioginio ir netiesioginio fizinio poveikio atvejais atsakomųjų veiksmų atmintines ir jas
aptarti bei suderinti su LRT atsakingais darbuotojais.
3.6. Greitojo reagavimo ekipažo atvykimas per 5-7 min.
3.7. Apsaugos darbuotojai, užtikrindami LRT fizinę apsaugą vykdo teisėtus LRT
administracijos nurodymus fizinės apsaugos klausimais, užtikrina apsaugos darbuotojams LRT vidaus
tvarkomaisiais aktais priskirtų funkcijų, ekstremaliųjų įvykių ar situacijų valdymo plane numatytų
veiksmų, reikiamų veiksmų tiesioginio ir netiesioginio fizinio poveikio atvejais vykdymą.
3.9. Apsaugos darbuotojai privalo priimti pašto siuntas, kurias atneša kai darbe nėra už siuntų
priėmimą atsakingo LRT darbuotojo.
3.16. Teikiant asmens ir turto apsaugos paslaugas fizinės apsaugos specialistai kartu su už
fizinę apsaugą LRT atsakingu darbuotoju, parengia detalizuotas centrinio stebėjimo ir apsaugos,
pamainos vyresniojo apsaugos darbuotojo, informacinio centro (leidimų režimo kontrolės) apsaugos ir
patrulinio apeinamojo apsaugos postų darbo užduotis (postų instrukcijas).
4.2. Pateikti galiojantį civilinės atsakomybės draudimą, padengiantį žalą, padaromą trečiųjų
šalių gyvybei ir turtui ir užtikrinti, kad draudimas galiotų nepertraukiamai visą veiklos vykdymo
laikotarpį. Draudimo suma dėl vieno įvykio Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant to, kiek yra
nukentėjusių trečiųjų asmenų, yra 300 000 eurų dėl žalos asmeniui (tarp jų 5 000 eurų dėl neturtinės
žalos).
4.3. LRT atsakingu už objektų apsaugą, pamainos vyresniuoju skirti apsaugos darbuotoją,
turintį ne mažesnę kaip trejų metų vadovavimo patirtį dirbantiems objekte apsaugos darbuotojams.
5.6. Kontroliuoja LRT teritorijoje leidžiamų parkuotis transporto priemonių nustatytos tvarkos
vykdymą, informuoja pamainos vyresnįjį apsaugos darbuotoją apie transporto priemonėms skirtų
parkavimosi vietų pažeidimus ir sprendžia iškilusius nesusipratimus.
6.7. Administruoja LRT administracijos pateikiamą informaciją (pvz., integruotos/
neintegruotos apsauginės signalizacijos sistemos duomenis, tvarko integruotos apsauginės
signalizacijos duomenų bazę, atlieka reikalingus pakeitimus/ataskaitas, programuoja elektroninius
raktus ir juos išduoda, valdo kompiuterinę transporto srautų valdymo sistemą, registruoja
leidimus/krovinio lydraščius materialinėms vertybėms išnešti/išvežti, suteikia numerius ir juos praneša
materialines vertybes ketinantiems išvežti LRT darbuotojams, kt.), įveda naujus duomenis, esant
reikalui juos koreguoja, šalina iš duomenų bazės neaktualią informaciją.
6.9. Užtikrina LRT naudojamų reikšmingų ir rizikingų patalpų, rengiant, priimant ir
transliuojant radijo ir televizijos programas, raktų valdymo kontrolę.
6.10. LRT darbuotojų užpildytas paraiškas taksi paslaugoms nuskenuoja ir pateikia taksi
paslaugas teikiančiai bendrovei bei LRT administracijos nurodytiems darbuotojams.
7.4. Priima iš atvykusių kurjerių laiškus, siuntas, priima ir atiduoda laimėtojams paliekamus
laimėtus laidose prizus, perdavimui LRT darbuotojams vokus, CD, kietuosius diskus, dovanas,
kvietimus, sutartis, tentus, kt.), juos registruoja nustatytos formos registracijos žurnale ir informuoja
gavėjus.
7.5. Nustatyta tvarka paskirsto gaunamus periodinius leidinius ir laiškus, informuoja apie tai
atsakingus asmenis.

8.5. Užtikrina, kad rezervuotos vietos transporto priemonių stovėjimo aikštelėse nebūtų užimtos
kitų asmenų transporto priemonėmis, nedelsiant perskirsto aikštelėse esančias transporto priemones,
kad aikštelės nebūtų perpildytos, esant reikalui riboja transporto priemonių patekimą į šias aikšteles
8.7. Nustatyta tvarka tikrina išvykstančius į reisą vairuotojus, atlieka reikalingus įrašus apie
patikros rezultatus transporto priemonių kelionės lapuose ir nustatytos formos registracijos žurnale.
8.8. Priima iš LRT atsakingo darbuotojo transporto priemonių kelionės lapus ir juos išduoda
išvykstantiems vairuotojams, atlieka įrašus nustatytos formos registracijos žurnale.“
Taip pat išorės konsultantui atlikus šiuo metu teikiamos fizinės ir techninės apsaugos paslaugų
auditą, buvo gauta rekomendacija fizinės apsaugos paslaugų pirkimą vykdyti ne iš CPO LT
elektroninio katalogo argumentuojant tuo, kad:
- CPO LT kataloge keliami reikalavimai užsakymo formavime yra bendro pobūdžio (duomenys
apie objektą, postų skaičius, budėjimo grafikai, pavojaus mygtuko nuoma ir reagavimo
paslaugos, kt.), kurie neužtikrins efektyvios ir profesionalios apsaugos.
- Per CPO LT formuojant užsakymą pateikiama „paslaugų teikimo techninė specifikacija“ būna
abstrakti, o vėliau laimėjus pirkimus pagal CPO LT techninėje specifikacijoje suformuluotus
reikalavimus, ji nekeičiama, prijungiama prie sutarties ir jos pakeitimai iškylant papildomiems
reikalavimams negalimi.
- Saugos tarnybos privalo organizuoti savo darbą parengdamos detalias apsaugos darbuotojų
postų (centrinis apsaugos, apeinamasis) instrukcijas, t. y. darbo užduotis, kurios užtikrintų
vykdomos veiklos veiksmingumą ir efektyvumą. Šie reikalavimai taip pat turi būti įtraukiami į
techninę specifikaciją vėliau kartu su užsakovu suderinant ir juos parengiant.
- Skelbiant viešuosius pirkimus ne per CPO katalogą, svarstomi ir įvardinami saugos tarnybai
privalomi pildymui svarbiausi registracijos (pamainos perdavimo priėmimo, apsauginės
signalizacijos gedimų ir objekto pažeidimų registracijos“ žurnalai), turintys išliekamąją vertę
LRT, kurių pildymas numatomas juos įtraukiant į techninę specifikaciją.

