AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ IR ĮMONIŲ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS
NUSTATYMO IR VERTINIMO APRAŠYMAS
2020-12-30
Savivaldybės įstaigų (Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad savivaldybės įstaigomis
laikomos savivaldybės įstaigos, valstybės ir savivaldybės įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą,
akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame
akcininkų susirinkime, taip pat akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių vienai ar kelioms savivaldybėms nuosavybės teise priklausančios
akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime) vadovai, struktūriniai padaliniai arba asmenys, įstaigos vadovo įgalioti vykdyti
korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, turi nustatyti Savivaldybės įstaigos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, ir atlikti
šių veiklos sričių korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.
Siekiant, kad korupcijos rizikos veiksniai būtų nustatyti probleminėse, aktualiausiose veiklos srityse ir ši veikla prisidėtų prie realaus korupcijos
sumažinimo, Akmenės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos siūlymu Akmenės rajono savivaldybės mero raštu buvo kreiptasi į Akmenės rajono
savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 6 administracijos struktūrinius teritorinius padalinius – seniūnijas (seniūnijos yra skirtų asignavimų valdytojai bei
savarankiškai vykdo viešuosius pirkimus), 19 Savivaldybės biudžetinių įstaigų, 7 viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra Savivaldybė, ir 4 uždarąsias akcines
bendroves, kuriose Savivaldybė turi akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, (toliau visos kartu – Savivaldybės
įstaigos) pateikiant klausimyną apie 2019-2020 vykdytus viešuosius pirkimus, teisės aktų nuostatų vykdymą bei galiojantį teisinį reguliavimą Savivaldybės
įstaigos viduje.
Nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę, dalyvavo:
• 6 Savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai (filialai) – seniūnijos: Akmenės seniūnija, Kruopių seniūnija, Naujosios
Akmenės miesto seniūnija, Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija, Papilės seniūnija, Ventos seniūnija;
• 9 Savivaldybės biudžetinės įstaigos (Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Akmenės rajono paramos šeimai centras, Akmenės
rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras, Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija, Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla,
Akmenės rajono socialinių paslaugų namai, Akmenės rajono Akmenės gimnazija, Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus, Naujosios
Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokykla, įsteigta 2020 m. rugsėjo 1 d. Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 14 d. sprendimu Nr. T44 sujungus lopšelį-darželį „Buratinas“ ir lopšelį-darželį „Atžalynas“);
• 5 viešosios įstaigos, kuriose Savivaldybė yra savininkė (VšĮ Papilės Ambulatorija, VšĮ Ventos ambulatorija, VšĮ Kruopių ambulatorija, VšĮ
Naujosios Akmenės ligoninė, VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras).
• 2 uždarosios akcinės bendrovės, kuriose Savivaldybė yra akcininkė (UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“, UAB „Akmenės
profilaktinė dezinfekcija“).
Analizuotas laikotarpis: 2019-01-01– 2020-11-01

Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę atliko Akmenės rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėja Simona
Girdvainė.
Analizės uždaviniai:
1. Įvertinti veiklos srities atitiktį Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte įtvirtintiems kriterijams.
2. Nustatyti, ar Savivaldybės įstaigose tinkamai vykdomos teisės aktų nuostatos, imperatyviai reglamentuojančios viešuosius pirkimus.
3. Pagal atliktos korupcijos pasireiškimo tikimybės analizės rezultatus numatyti priemones korupcijos rizikos veiksniams valdyti.
Analizės metodas:
Siekiant, kad korupcijos rizikos veiksniai būtų nustatyti probleminėse, aktualiausiose veiklos srityse ir ši veikla prisidėtų prie realaus korupcijos
sumažinimo, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas Savivaldybės įstaigoms užpildant parengtą klausimyną bei esant poreikiui pateikiant
vidinius teisės aktus.
Klausimynas parengtas remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų
pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97, ir Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės
rekomendacijomis.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, užpildant parengtą klausimyną, Savivaldybės įstaigos atliko analizuodamos vidinius teisės
aktus ir veiklą, susijusią su vykdomais viešaisiais pirkimais.
Klausimyną parengė Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėja Simona Girdvainė ir Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja
Eglė Martyšienė.
Už klausimynuose pateiktą informaciją ir jos atitikimą realiems faktams atsako Savivaldybės įstaigų vadovai arba jų įgalioti asmenys.
1 klausimas
Atsakymas

Išvada

Kiek viešųjų pirkimų 2019 ir 2020 metais įvykdė perkančioji organizacija?
Analizuojamu laikotarpiu iki 100 pirkimų atliko – 5 (iš 6) seniūnijos, 2 (iš 9) biudžetinės įstaigos, 4 (iš 5) viešosios įstaigos;
Nuo 101 iki 200 – 1 (iš 6) seniūnija, 2 (iš 9) biudžetinės įstaigos;
Nuo 201 iki 300 – 2 (iš 9) biudžetinės įstaigos;
Nuo 301 iki 400 – 1 (iš 9) biudžetinė įstaiga, 1 (iš 5) viešoji įstaiga;
Nuo 401 iki 500 – nė viena įstaiga;
Nuo 501 iki 600 – 2 (iš 9) biudžetinės įstaigos;
Daugiau kaip 601 – 1 (iš 2) uždaroji akcinė bendrovė.
Didžioji Savivaldybės įstaigų dalis vidutiniškai per metus atlieka mažiau nei 50 viešųjų pirkimų procedūrų. Tik 3 (Akmenės rajono
paramos šeimai centras, Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras, UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“) iš
analizuotų 22 Savivaldybės įstaigų turi didelę patirtį vykdant viešuosius pirkimus, nes vidutiniškai per metus atlieka 250 ir daugiau viešųjų
pirkimų procedūrų.

2 klausimas
Atsakymas

Išvada

3 klausimas

Atsakymas

Ar organizacijoje patvirtintos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės? (jeigu patvirtinta, nurodyti dokumento datą, numerį,
pavadinimą, taip pat nurodyti visus dokumento pakeitimus, nurodyti, ar taisyklės viešinamos)
6 (iš 6) seniūnijos atsakė TAIP
9 (iš 9) biudžetinės įstaigos (visos) atsakė TAIP
5 (iš 5) viešosios įstaigos (visos) atsakė TAIP
1 (iš 2) uždaroji akcinė bendrovė atsakė TAIP
Perkančiojoje organizacijoje viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės privalomos, kadangi VPT patvirtintos mažos vertės pirkimų
tvarkos aprašo 15 punkte nurodyta, kad "15. Pirkimų organizavimo tvarką perkančioji organizacija nustato vidaus dokumentuose. "
Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas ir viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės – du skirtingi dokumentai, kurių turinys neturi
dubliuoti vienas kito. Perkančioji organizacija pasitvirtina vidinę organizavimo tvarką: kas vizuoja, pildo ir pasirašo parai škas, su
kuo jas derina, kokie darbuotojai kokius pirkimus atlieka, ir t.t. – tai yra, šioje tvarkoje nurodoma visa organizacinė tvarka, o VPT
patvirtintas mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas reglamentuoja pirkimų vykdymo (o ne jų vykdymo organizavimo) tvarką.
Vidaus dokumentą, kuriuo nustatoma pirkimų organizavimo tvarka, Perkančioji organizacija privalo būti pasitvirtinusi, tačiau
neprivalo jo niekur viešinti (nebent pačioje tvarkoje būtų nurodyta kitaip).
Savivaldybės įstaigos (išskyrus UAB „Akmenės profilaktinė dezinfekcija“) nurodė turinčios Viešųjų pirkimų perkančiojoje organizacijoje
organizavimo taisykles.
Seniūnijos vadovaujasi Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. PAV27 patvirtintomis Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklėmis, kurios reglamentuoja ir seniūnijų vykdomas viešųjų pirkimų procedūras.
Atkreiptinas dėmesys, kad tik 5 Savivaldybės įstaigų (Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Naujosios Akmenės „Saulėtekio“
progimnazija, Akmenės rajono socialinių paslaugų namai, Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus, Naujosios Akmenės
ikimokyklinio ugdymo mokykla) viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės patvirtintos/išdėstytos nauja redakcija/pakeistos vėliau nei 2019
m. sausio 1 d., nors analizuojamu laikotarpiu Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos buvo keistos 7 kartus, Mažos vertės
pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu 1S-97, - 2 kartus.
Taisykles turi, tačiau nurodė, kad jų neviešina Akmenės rajono paramos šeimai centras, Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo
centras, UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ motyvuodami, jog teisės aktai tokios pareigos nenumato.
Ar perkančiojoje organizacijoje yra paskirtas/paskiriamas:
a) Pirkimų iniciatorius;
b) Pirkimų organizatorius;
c) Prevencinę pirkimų ir pirkimų sutarčių vykdymo kontrolę atliekantis asmuo?
(jeigu skiriamas, nurodyti dokumento datą, numerį, pavadinimą)
a) 6 (iš 6) seniūnijos atsakė TAIP

Išvada

4 klausimas
Atsakymas

Išvada

9 (iš 9) biudžetinės įstaigos (visos) atsakė TAIP
4 (iš 5) viešosios įstaigos atsakė TAIP
1 (iš 2) uždaroji akcinė bendrovė atsakė TAIP
b) 6 (iš 6) seniūnijos atsakė TAIP
9 (iš 9) biudžetinės įstaigos (visos) atsakė TAIP
5 (iš 5) viešosios įstaigos (visos) atsakė TAIP
1 (iš 2) uždaroji akcinė bendrovė atsakė TAIP
c) 6 (iš 6) seniūnijos atsakė TAIP
8 (iš 9) biudžetinės įstaigos atsakė TAIP
4 (iš 5) viešosios įstaigos atsakė TAIP
1 (iš 2) uždaroji akcinė bendrovė atsakė TAIP
Pirkimų iniciatoriaus paskyrimas įstaigos vadovo įsakymu nėra būtinas, tačiau įstaiga turi užtikrinti, kad vienam asmeniui nebūtų
priskiriamos to paties pirkimų proceso vykdymo ir kontrolės funkcijos ir pirkimų iniciatoriaus funkcijos būtų išsamiai reglamentuotos
įstaigų Viešųjų pirkimų perkančiojoje organizacijoje organizavimo taisyklėse. Savivaldybės įstaigos, turinčios paskirtus pirkimų
iniciatorius, efektyviau užtikrina viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo ir kontrolės funkcijų atskyrimą.
Prevencinę pirkimų ir pirkimų sutarčių vykdymo kontrolę vykdančių asmenų neskiria Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo
mokykla. Viešoji įstaiga Papilės ambulatorija nurodė, kad vyriausiojo gydytojo įsakymu yra paskirtas tik pirkimų organizatorius.
Ar perkančioji organizacija vykdo pirkimus, naudodamasi CPO LT? (jeigu vykdo, nurodyti kiek pirkimų, už kokią sumą buvo atlikta
2019 ir 2020 metais)
6 (iš 6) seniūnijos atsakė TAIP
7 (iš 9) biudžetinės įstaigos atsakė TAIP, 2 (iš 9) atsakė NE
3 (iš 5) viešosios įstaigos atsakė TAIP, 2 (iš 5) atsakė NE
2 (iš 2) uždarosios akcinės bendrovės atsakė NE
Perkančioji organizacija gali nepirkti iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), kai atliekant neskelbiamą apklausą numatoma
pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur be PVM.
Šio reikalavimo galima nesilaikyti tik tuomet, kai prekes, paslaugas ar darbus rinkoje galima įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai
naudojant tam skirtas lėšas arba jeigu prekės, paslaugos ar darbai siūlomi CPO neatitinka perkančiosios organizacijos poreiki ų,
tačiau šias aplinkybes, perkančioji organizacija privalo realiai pagrįsti. Formalūs, abstraktūs, prielaidomis grindžiami pagrindimai
nėra pakankami.

5 klausimas
Atsakymas

Išvada

6 klausimas
Atsakymas

Išvada

7 klausimas
Atsakymas

Išvada

1

Didžioji dalis Savivaldybės įstaigų naudojasi CPO LT, tačiau neintensyviai. Vidutiniškai įvykdoma iki 5 pirkimų per metus, išskyrus
Akmenės rajono paramos šeimai centrą ir Akmenės rajono socialinių paslaugų namus, kurie CPO LT naudojosi apie 10 ir daugiau kartų
per metus. Uždarosios akcinės bendrovės analizuojamu periodu naudodamosi CPO LT pirkimų nevykdė.
Ar perkančioji organizacija CVP IS skelbia planuojamų atlikti pirkimų suvestinę iki kovo 15 d?1 (jeigu skelbiama, pateikti nuorodą)
3 (iš 6) seniūnijos atsakė TAIP, 3 (iš 6) seniūnijos atsakė NE
5 (iš 9) biudžetinės įstaigos atsakė TAIP (3 iš jų nuorodų nepateikė), 4 (iš 9) atsakė NE
4 (iš 5) viešosios įstaigos atsakė TAIP (2 iš jų nuorodų nepateikė), 1 (iš 5) atsakė NE
1 (iš 2) uždarųjų akcinių bendrovių atsakė TAIP
Apie mažos vertės pirkimus suvestinėje bus privaloma skelbti nuo 2023 m. sausio 1 d.
Savivaldybės įstaigos, nurodžiusios, kad CVP IS neskelbia planuojamų atlikti pirkimų suvestinę, nurodė, kad vykdo tik mažos vertės
pirkimus ir dėl to neprivalo skelbti atliktų pirkimų suvestinės.
Ar perkančioji organizacija teikia Atn-3 pirkimų ataskaitas?2
6 (iš 6) seniūnijos atsakė TAIP (nurodė, kad skelbia pačios arba Akmenės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyrius)
9 (iš 9) biudžetinės įstaigos (visos) atsakė TAIP
4 (iš 5) viešosios įstaigos atsakė TAIP, 1 (iš 5) atsakė NE
1 (iš 2) uždarųjų akcinių bendrovių atsakė TAIP
Atn-3 pirkimų ataskaita teikiama CVP IS priemonėmis. Per 30 dienų nuo ataskaitinių kalendorinių metų pabaigos CVP IS priemonėmis
pirkimų vykdytojai privalo pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai praėjusiais metais sudarytų viešojo pirkimo sutarčių metinę Atn-3
ataskaitą.
Tik UAB „Akmenės profilaktinė dezinfekcija“ ir VšĮ Ventos ambulatorija neteikia Atn-3 pirkimų ataskaitų.
Ar perkančiojoje organizacijoje pildomas pirkimų žurnalas?
6 (iš 6) seniūnijos atsakė TAIP
9 (iš 9) biudžetinės įstaigos (visos) atsakė TAIP
5 (iš 5) viešosios įstaigos (visos) atsakė TAIP
1 (iš 2) uždarųjų akcinių bendrovių atsakė TAIP
Pirkimų registracijos žurnalas yra įstaigos vidinis dokumentas. Pirkimų organizavimo tvarką (taip pat pildomus dokumentus bei jų
turinį) kiekviena perkančioji organizacija nustato individualiai, savo vidaus dokumentuose. Pildymo tvarkos VPĮ nenustato.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/810ece3054e311e7846ef01bfffb9b64/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/784977e04b7f11e7846ef01bfffb9b64/asr

2

8 klausimas

Atsakymas

Išvada

9 klausimas
Atsakymas

Išvada

10 klausimas
Atsakymas

Visos savivaldybės įstaigos, išskyrus UAB „Akmenės profilaktinė dezinfekcija“, pildo pirkimo žurnalą.
Ar perkančiojoje organizacijoje sudaryta/sudaroma viešųjų pirkimų komisija? Ar patvirtintas komisijos darbo reglamentas?
(jeigu sudaryta/sudaroma, nurodyti dokumento datą, pavadinimą, numerį, nurodyti visus pakeitimus, jeigu reglamentas patvirtintas,
pateikti viešinamo dokumento nuorodą arba jį pridėti)
6 (iš 6) seniūnijos atsakė NE
8 (iš 9) biudžetinės įstaigos atsakė TAIP (3 iš jų nuorodų nepateikė), 1 (iš 9) atsakė NE
4 (iš 5) viešosios įstaigos atsakė TAIP (2 iš jų nepateikė nuorodų ar dokumentų), 1 (iš 5) atsakė NE
1 (iš 2) uždarųjų akcinių bendrovių atsakė TAIP
Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato, kaip turi būti sudaromas komisijos darbo reglamentas, tą perkančioji organizacija nusimato
pirkimo organizavimo tvarką reglamentuojančiuose vidaus dokumentuose. Galima sudaryti vieną reglamentą visoms komisijoms arba
tvirtinti atskirus reglamentus prieš kiekvieną naujai sudaromą komisiją (jei yra poreikis kiekvienai komisijai turėti atskirą reglamentą).
Bet kuriuo atveju turi būti užtikrinama, kad sudaromai komisijai būtų aišku kuriuo reglamentu ji privalo vadovautis, pvz. nur odant šią
informaciją įsakyme, kuriuo sudaroma komisija.
VšĮ Ventos ambulatorija nurodė, kad nesudaro viešųjų pirkimų komisijos, tačiau jokių paaiškinimų nepateikė. Seniūnijos nurodė, kad
nesudaro viešųjų pirkimų komisijų, nes pačios vykdo tik mažos vertės pirkimus. Analogišką atsakymą pateikė ir Akmenės rajono jaunimo
ir suaugusiųjų švietimo centras, tačiau nurodė, jog esant poreikiui komisija būtų sudaroma.
Ar perkančioji organizacija skelbia CVP IS laimėjusius pasiūlymus, sudarytas pirkimo sutartis, preliminarias sutartis ir šių
sutarčių pakeitimus? (pagrįsti/nurodyti)
6 (iš 6) seniūnijos atsakė TAIP
8 (iš 9) biudžetinės įstaigos atsakė TAIP, 1 (iš 9) atsakė NE
4 (iš 5) viešosios įstaigos atsakė TAIP, 1 (iš 5) neatsakė
1 (iš 2) uždarųjų akcinių bendrovių atsakė TAIP
Privaloma paviešinti ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne
vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios. Išimtys, kada nereikia viešinti, nurodytos VPĮ 86 str. 9 d.
Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus nurodė, kad vykdo tik mažos vertės pirkimus, todėl CVP IS informacijos neviešina.
VšĮ Ventos ambulatorija šios klausimyno skilties neužpildė. UAB „Akmenės profilaktinė dezinfekcija“ atsakė neigiamai.
Ar asmenys, vykdantys organizacijos viešuosius pirkimus, deklaruoja interesus? (jeigu taip, nurodyti privalėjusių deklaruoti ir
deklaravusių asmenų skaičių)
6 (iš 6) seniūnijos atsakė TAIP
9 (iš 9) biudžetinės įstaigos (visos) atsakė TAIP

Išvada

11 klausimas
Atsakymas

Išvada
12 klausimas
Atsakymas

5 (iš 5) viešosios įstaigos (visos) atsakė TAIP
1 (iš 2) uždarųjų akcinių bendrovių atsakė TAIP
Nuo 2020 m. sausio 1 d. deklaruoti interesus privalo: perkančiosios organizacijos vadovai, pirkimų komisijų nariai, pirkimo
organizatoriai, atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai.
Interesus privaloma deklaruoti nepriklausomai nuo to ar aukščiau nurodyti asmenys yra valstybės tarnautojai, ar tokie nėra (p vz. dirba
pagal darbo sutartį), taip pat nepriklausomai nuo vykdomo ar inicijuojamo pirkimo vertės. Nedeklaravę interesų asmenys negali nei
vykdyti, nei inicijuoti pirkimų.
Klausimyne buvo prašoma nurodyti ne tik asmenų, deklaravusių interesus, skaičių, bet ir nurodyti, kiek asmenų privalo tai padaryti. Tik
Akmenės rajono paramos šeimai centras ir Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus tiksliai pateikė prašomą informaciją.
Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras, VšĮ Ventos ambulatorija, VšĮ Papilės ambulatorija nurodė, kad interesus
deklaruoja vienas asmuo.
Nė viena įstaiga neišskyrė, ar vadovaujantis naujausiais teisės aktų reikalavimais savivaldybės įstaigos vadovas deklaravo interesus.
Ar 2020 m. perkančiojoje organizacijoje buvo gauta skundų, kompetentingų institucijų pastabų dėl vykdytų viešųjų pirkimų?
(nurodyti kiekį, dėl kokių priežasčių, kaip klausimas išspręstas)
6 (iš 6) seniūnijos atsakė NE
9 (iš 9) biudžetinės įstaigos (visos) atsakė NE
5 (iš 5) viešosios įstaigos (visos) atsakė NE
2 (iš 2) uždarosios akcinės bendrovės atsakė NE
Visos savivaldybės įstaigos teigia, kad vertinamu laikotarpiu skundų ar kompetentingų institucijų pastabų negavo.
Su kokiomis problemomis susiduria perkančioji organizacija organizuodama viešuosius pirkimus ir pasirašydama sutartis su
prekių, paslaugų tiekėjais ar rangovais?
UAB „Akmenės profilaktinė dezinfekcija“ nurodė, kad viešųjų pirkimų nevykdo.
Seniūnijos nurodė, kad negali organizuoti viešųjų pirkimų iš internetinių svetainių, nes negalimas išankstinių sąskaitų faktūrų
apmokėjimas.
Visos viešosios įstaigos, veikiančios sveikatos priežiūros srityje, nurodė, kad pirkti CPO LT nepatogu dėl mažo vaistų pasirinkimo, taip
pat viešuosius pirkimus vertino neigiamai dėl didelių laiko sąnaudų ir biurokratizmo.
Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokykla, Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija nurodė nepakankamą darbuotojų
kompetenciją.

Siūlymai

1. Visoms Savivaldybės įstaigoms:
1.1. Peržiūrėti įstaigoje sukurtą viešųjų pirkimų organizavimo sistemą ir atnaujinti arba parengti Viešųjų pirkimų perkančiojoje
organizacijoje organizavimo taisykles vadovaujantis aktualiomis teisės aktų nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos teikiamomis
rekomendacijomis.
1.2. Viešinti daugiau informacijos apie vykdomus viešuosius pirkimus nepaisant to, ar teisės aktai informaciją viešinti numato
imperatyviai, ar ne.
1.3. Užtikrinti, kad perkančiosios organizacijos vadovai, pirkimų komisijų nariai, pirkimo organizatoriai, atliekamų pirkimų
procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai deklaruotų privačius interesus.
1.4. Stiprinti viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių asmenų kompetencijas.
2. Akmenės rajono savivaldybės administracijai – teikti metodinę pagalbą viešųjų pirkimų klausimais Savivaldybės įstaigoms,
organizuojant mokymus Savivaldybės administracijos darbuotojams kviesti dalyvauti juose ir Savivaldybės įstaigų atstovus.

Teisės ir personalo skyriaus vedėja

Simona Girdvainė

