PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMAS

Pateiktos pastabos
1. Kritinės antikorupcinės pastabos
Išvadų 4.1.1.1. p. Vidaus teisės aktuose
nustatyti, kad keičiant esminius
reikalavimus pirkimo objektui,
pirkimas, kuris atliekamas atviros
procedūros būdu, turi būti skelbiamas iš
naujo

4.1.1.2.1. Viešųjų pirkimų metu
rengiant techninės specifikacijas, aiškiai
argumentuoti techninių specifikacijų
parametrų ir jų intervalų pasirinkimą.
4.1.1.2.2. Techninių specifikacijų
rengimo praktikoje vengti nustatyti
aukštus arba pernelyg specifinius
reikalavimus
4.1.1.2.3. Ruošiant viešųjų pirkimų
dokumentus, dėti maksimalias
pastangas sukurti tokias pirkimo
sąlygas, kurios leistų dalyvauti kuo
daugiau teikėjų
4.1..12.4. Iš anksto suplanuotus
didesnės vertės viešuosius pirkimus
(pavyzdžiui nuo 100 000 Eur be PVM)
vykdyti per Centrinę perkančiąją
organizaciją (CPO), tokiu būdu
užtikrinant visišką skaidrumą ir galimai
sutaupant ASPĮ biudžetines lėšas

Pasiūlymai atsižvelgiant į
pateiktas pastabas

Duomenys apie pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimą

Vykdant viešuosius pirkimus ir pirkimų procedūrų metu, neišskiriant
atliekamų pirkimų būdų (atviras ar supaprastintas mažos vertės),
paaiškėjus, t.y. pačiai VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninei, kaip
Perkančiajai organizacijai, nustačius ar gavus iš potencialių tiekėjų
pastabas, pasiūlymus, pretenzijas, kad būtina keisti esminius perkamo
objekto reikalavimus, Perkančioji organizacija visada nutraukia pirkimą
ir papildžius pirkimo sąlygas, pirkimas skelbiamas iš naujo. VšĮ
Klaipėdos jūrininkų ligoninė pirkimų procedūras nutraukia
vadovaudamasi LR Viešųjų pirkimų įstatymu ir Ligoninės direktoriaus
2022-08-02 įsakymu Nr. 2 - 410 patvirtintomis „VšĮ Klaipėdos jūrininkų
ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir viešųjų pirkimų sutarčių
kontrolės taisyklėmis“.
Perkančioji organizacija dar pirkimo planavimo/pasirengimo stadijoje
aiškiai apibrėžia pirkimo objektui keliamus minimalius specifikacijos
reikalavimus ir kontroliuoja, kad šie reikalavimai būtų tinkamai.
Reikalavimas įgyvendinamas ir atliekamas nuolatinis monitoringas.

Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimus, be išlygų vadovaujasi
VPĮ įtvirtintais lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio
pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principais, užtikrinančiais
tinkamų tiekėjų dalyvavimą.
Visi pirkimai yra vykdomi per CPO. Perkančioji organizacija,
vadovaudamasi VPĮ imperatyvu, savarankiškai perka tik tas prekes ir/ar
paslaugas, kurių nėra CPO kataloguose arba vykdomuose pirkimuose per
CPO tiekėjai nepateikia pasiūlymų.

Specialiųjų
tyrimų tarnybos
vertinimas

2. Kitos antikorupcinės pastabos
4.1.2.2. ASPĮ teisiniame
Įstaigos vadovo 2022-08-02 įsakymu Nr. 2-410 atnaujintos VšĮ
reglamentavime tobulinti rinkos Klaipėdos jūrininkų ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir viešųjų
tyrimą (pavyzdžiui, nustatyti
pirkimų sutarčių kontrolės taisyklės, kuriose aiškiai reglamentuota
pirkimo vykdytojų pareigą
pareiga, prieš pradedant pirkimą, atlikti rinkos tyrimą, fiksuoti šio
įvertinti ir dokumentuoti atlikto
tyrimo rezultatus, numatyti pasirinktų apklausti tiekėjų skaičių.
rinkos tyrimo rezultatus,
numatyti pasirinktų apklausti
tiekėjų skaičių, jų atrankos
kriterijus, taip pat užtikrinti
argumentuotą dokumentų
rengimą ir kt.).
4.2.1.3.1. Vengti dažno žodinių VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė, sudarydama viešųjų pirkimų sutartis,
sutarčių sudarymo, viešųjų
vadovaujasi LR Viešųjų pirkimų įstatymo 44 str., 86 str. 7 d. ir
pirkimų teisiniame
Ligoninės direktoriaus 2022-08-02 įsakymu Nr. 2 - 410 patvirtintose
reglamentavime numatant
„VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir
kriterijus ar tipinius atvejus,
viešųjų pirkimų sutarčių kontrolės taisyklėse“ numatytais kriterijais.
kuriais vadovaujantis būtų
galima sudaryti žodines sutartis.
4.1.2.1.3.2. Atlikti žodinių Perkančioji organizacija planuodama pirkimus, kuriuos, atsižvelgiant į
sutarčių analizę, t. y. įvertinti perkamą objektą, vertina teisinį reglamentavimą, įskaitant reikalavimus
kiek iš šių sutarčių galėjo būti sandorio formai (rašytinei ar žodinei), pirkimo vertei ir t.y., ir priima
sudarytos
rašytiniu
būdu, sprendimą dėl žodinės ar rašytinės viešojo pirkimo sutarties sudarymo.
siekiant ateityje išvengti galimo Žodinės viešojo pirkimo sutartys sudaromos tik įsigyjant aiškiai
procedūrų
piktnaudžiavimo apibrėžtus mažos vertės pirkimo objektus – statybinius įrankius,
sudarant žodines sutartis ir medžiagas, naujas detales medicininei įrangai iš gamintojų ar jų
užkertant kelią dirbtinai skaidyti įgaliotų atstovų. Visos paminėtos prekės ir detalės įgyjamos sudarant
pirkimus
bei
formuojant žodines sutartis tik po to, kai yra įvertinama ir ta aplinkybė, kad
praktiką vykdyti viešuosius rašytinės sutarties sudarymas būtų neracionalus sprendimas, be jokio
pirkimus
skaidresnėmis
ir pagrindo didinantis pirkimo ir jo administravimo sąnaudas.
aiškesnėmis priemonėmis
Perkančioji organizacija kiekvieną kartą atskirai analizuoja ir vertina
atliekamo pirkimo aplinkybes, prieš priimdama sprendimą ar tiekėjo
pasiūlymą sudaryti žodinę viešojo pirkimo sutartį. Kiek iš
Perkančiosios organizacijos sudarytų nepažeidžiant įstatymo
imperatyvo žodinių viešojo pirkimo sutarčių galėjo būti sudaryta raštu,
objektyviai įvertinti nėra galimybės. Atsižvelgiant į Tarnybos
pasiūlymą, Perkančioji organizacija savo lokaliniuose teisės aktuose
patikslino ir apibrėžė žodinių sutarčių sudarymo kriterijus.

4.2.1.7.1. Taikyti papildomus
viešųjų pirkimų kontrolės
mechanizmus, atkreipiant
ypatingą dėmesį į pirkimus,
kuriuose pasiūlymai buvo vertinti
tik pagal vieno tiekėjo pateiktą
pasiūlymą (įskaitant pirkimus, kai
vieno tiekėjo pasiūlymas buvo
vertintas atmetus kitus
pasiūlymus).
4.2.1.7.2. Teisiniame
reglamentavime numatyti
objektyvius kriterijus, kuriais
remiantis pirkimo objektai gali
būti skaidomi į dalis ar rūšis
4.2.1.7.3. Teisiniame
reglamentavime įtvirtinti
kontrolės procedūrą, pagal kurią
reguliariai būtų atliekami
korupcijos prevencijos veiksmai
(pavyzdžiui, atsitiktine tvarka
patikrinti atskirų viešųjų pirkimų
procedūras, vykdyti dokumentų
kontrolę, atlikti korupcijos
pasireiškimo tikimybės
nustatymą).

3. Kitos pastabos
Įstaigoje atliekamas pirkimų, kuriuose pasiūlymus pateikia tik vienas
tiekėjas, monitoringas ir analizė. Išvados ir rekomendacijos pateikiami
pirkimų iniciatoriams.

Perkančioji organizacija be išlygų vadovaujasi teisiniu
reglamentavimu, dėl pirkimų skaidymų į dalis ir rūšis. Tai, kad
praktikoje yra tinkamai taikomi įstatymo reikalavimai, patvirtina ir
Įstaigos laimėti teisminiai ginčai (civilinė byla Nr. e2-817-613/2021).
Viešųjų pirkimų procedūrų monitoringas ir analizė Perkančiojoje
organizacijoje atliekama sistemingai. Prioritetas teikiamas pirkimams
finansuojamiems ES fondų, VIP lėšomis.

Parengė: Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas – teisininkas Žilvinas Kiaušas tel. 8 46 491158, el. p. teisininkas@jurlig.lt

