UAB „CRITICAL SECURITY“
PROJEKTO „MAŽŲ IR LABAI MAŽŲ IRT SEKTORIAUS ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ
PROFESINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS“ SPECIALIZUOTŲ MOKYMŲ PASLAUGŲ
PIRKIMAS
Pirkimo Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-02-094
UAB „Critical security“ skelbia konkursą įsigyti specializuotas mokymų paslaugas, Europos
Socialinio fondo ir LR bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamo projekto ,,Mažų ir labai mažų
IRT sektoriaus įmonių darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas“ (Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-02094) įgyvendinimui. Konkursas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo
taisyklių įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės) (Žin., 2008, Nr. 23-861, Nr. 50-1868) patvirtintomis
Taisyklėmis bei vadovaujantis 2008 m. birželio 11 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-212
patvirtintu Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal LR viešųjų pirkimų
įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu (Žin., 2008, Nr. 69-2641). Mokymų temos
(pirkimas į dalis neskaidomas):
1) Organizacijų išorinės ir vidinės aplinkos analizė: metodai, priemonės ir praktiniai taikymo
pavyzdžiai. Analizės rezultatų tolesnis panaudojimas. Strateginių tikslų formulavimas ir
planavimas, atliekant praktines užduotis.
2) Rizikos veiksnių nustatymas ir valdymas, vadovaujantis tarptautiniais standartais ir
metodikomis.
3) Veiklos procesų modeliavimas, integruojant su informacijos saugumo valdymo sistemų
pagal ISO 27001 reikalavimais. Procesų įskaitmeninimas.
4) Informacijos saugumo integravimas į veiklos valdymo procesus.
5) Veiklos procesų valdymas, taikant PDCA (Planuok-Tikrink-Vertink-Veik) ciklą.
6) Incidentų ir neatitikčių valdymas.
7) Veiklos procesų vertinimo etapai ir metodikos, praktiniai taikymo pavyzdžiai.
8) Vidaus audito etapai, auditavimo metodai (vidaus auditorių mokymo programa).
9) Informacinių technologijų projektų valdymas.

Pirkimo dokumentus kartu su konkurso skelbimu galima nemokamai gauti adresu UAB „Critical
security“, adresas Saulėtekio al. 15, Vilnius, el. p. m.lucinskij@sec-consult.com. Kreiptis į Miroslav

Lučinskij, tel. +370 671 84 203.
Tiekėjams rekomenduojama registruotis ir siųsti klausimus (jei tokių bus) nurodytu el. paštu.
Papildoma informacija, susijusi su šiuo konkursu, bus siunčiama tik registruotiems dalyviams.
Paraiškos (dėl dalyvavimo konkurse) ir pasiūlymai turi būti pateikti raštu lietuvių kalba iki 2015 m.
rugsėjo 25 d. 10.00 val. Lietuvos laiku (alternatyvūs pasiūlymai nebus priimami). Pasiūlymai turi
būti pristatyti į UAB „Critical security“, adresas Saulėtekio al. 15, Vilnius.

