KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2014-11-24 Nr. VK-740
Posėdis įvyko 2014-11-24 15.00 val.
Posėdžio pirmininkė Kristina Balsienė, rajono savivaldybės Korupcijos prevencijos
komisijos pirmininkė.
Posėdžio sekretorė Regina Vaišnorienė, Bendrojo priėmimo skyriaus vyresnioji specialistė.
Posėdyje dalyvauja komisijos nariai: Vygantas Každailis, Vincas Metrikis, Algimantas
Prokopavičius, Egidijus Ūksas.
Su pateisinama priežastimi nedalyvauja B. Markulis, R.Motuzas.
Be to posėdyje dalyvauja Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Arūnas Kasparavičius,
Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyriaus vedėjas Algirdas Kazlauskas, Švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus vedėjas Saulius Michailovas, Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas, Laima Tyliutė, Strateginio
planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Skardžiuvienė, Viešųjų
pirkimų skyriaus vedėja Renata Sakalauskienė.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Tarptautinės antikorupcijos dienos paminėjimo.
2. Dėl viešojo pirkimo „Projektų dokumentų rengimo, administravimo ir konsultavimo,
viešinimo, statinių projektavimo ir statinių projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas“
(pirkimas Nr.155211) antikorupcinio vertinimo.
1. SVARSTYTA. Tarptautinės antikorupcijos dienos paminėjimas.
Komisijos narys Vincas Metrikis primena, kad gruodžio 9 d. minima Tarptautinė
antikorupcijos diena ir kad praėjusiame posėdyje jau buvo aptarta, kaip šią dieną paminėsime mūsų
rajone. Tokios priemonės organizavimas yra numatytas Kelmės rajono savivaldybės prevencijos
2014–2016 m. programos įgyvendinimo priemonių plano 17 punkte. Yra sutarta, kad į renginį
atvyks Specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė
Rita Šikšnienė. Renginio data būtų gruodžio 4 d. ir trukmė ne ilgesnė kaip 2 valandos.
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Egidijus Ūksas siūlo, kad į renginį diskusijai būtų kviečiami vyresnių klasių moksleiviai ir
pageidauja, kad renginys būtų transliuojamas internetu.
Saulius Michailovas pritaria E.Ūkso siūlymui ir mano, kad galėtų dalyvauti ir Jaunimo
centro atstovai.
Egidijus Ūksas prieštarauja ir siūlo patiems centro atstovams organizuoti renginius.
NUSPRĘSTA:
1. Antikorupcijos dienos paminėjimą organizuoti š.m. gruodžio 4 d. 10 val. Tarybos narių
posėdžių salėje.
2. Pavesti Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui Sauliui Michailovui organizuoti
moksleivių, mokytojų dalyvavimą minėjime.
2. SVARSTYTA. Viešojo pirkimo „Projektų dokumentų rengimo, administravimo ir
konsultavimo, viešinimo, statinių projektavimo ir statinių projekto vykdymo priežiūros paslaugų
pirkimas“ (pirkimas Nr.155211) antikorupcinis vertinimas.
Pranešėjas

korupcijos

prevencijos

komisijos

narys,

administracijos

direktoriaus

pavaduotojas Vincas Metrikis informuoja, kad yra vykdomas didelis viešasis pirkimas, kurio vertė
gali siekti daugiau kaip milijoną litų. Šis pirkimas jau apipintas gandais, įvairiomis kalbomis apie jo
reikalingumą, naudą ir kitus dalykus. Komisija galėtų pasidomėti šiuo pirkimu ir pateikti savo
nuomonę dėl galimos korupcijos, kadangi 2014-2016 metų programos įgyvendinimo priemonių
plano 5 punkte yra įrašyta, kad „Siekiant skaidriai panaudoti savivaldybės biudžeto lėšas, analizuoti
teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybės lėšų skyrimą projektams ir programoms finansuoti“.
Vincas Metrikis informuoja komisijos narius, kad būdamas šio pirkimo komisijos nariu
nusišalina nuo tolimesnio šio klausimo svarstymo.
Egidijus Ūksas stebisi, kad apie minėtą viešąjį pirkimą sužinojo gavęs šio posėdžio
darbotvarkę, o vėliau ir medžiagą. Spaudoje jokio straipsnio šia tema nematė.
Kristina Balsienė, komisijos pirmininkė, prieštarauja pranešėjui V. Metrikiui ir akcentuoja,
kad antikorupciniu požiūriu turi vertinti specialistai, o ne komisija. Komisija gali tik išsakyti savo
nuomonę.
Egidijus Ūksas nesupranta, kodėl komisijai svarstyti pateiktas būtent šis pirkimas, o ne koks
kitas. Pagal tai, kiek savivaldybėje vyksta pirkimų, komisija per savaitę turėtų posėdžiauti bent du
kartus.
Vincas Metrikis siūlo balsuoti ar toliau svarstyti šį klausimą.
Kristina Balsienė sako, kad į posėdį yra pakviesti specialistai, kurie ir paaiškins apie šį
viešąjį pirkimą plačiau.
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Vygantas Každailis pritaria K.Balsienės siūlymui ir sako, kad gal išklausius informaciją
įžvelgsime galimą korupciją.
Arūnas Kasparavičius, Teisės ir personalo skyriaus vedėjas, pateikia išvadą dėl korupcijos
pasireiškimo tikimybės vykdant atvirą konkursą „Projektų dokumentų rengimo, administravimo ir
konsultavimo, viešinimo, statinių projektavimo ir stalinių projekto vykdymo priežiūros paslaugų
pirkimas" (kuris buvo paskelbtas 2014 m. rugsėjo 2 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje (toliau -CVP IS). Pirkimo numeris - 155211.
Pirkimo organizatoriaus pateiktas techninis specifikacijos projektas. Lietuvos Respublikos
viešiųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje buvo
paskelbtas 2014 m. liepos 9 d. Pasiūlymų pateikimo terminas - 2014 m. liepos 21 d. Pirkimo sąlygos
buvo paruoštos pagal Pirkimo organizatoriaus pateiktą paraišką viešajam pirkimui ir techninį
specifikacijos projektą. Pirkimo maksimali vertė - 1 500 000,00 Lt (vienas milijonas penki šimtai
tūkstančių litų 00 ct.) be PVM. Bendra pirkimo vertė viršija tarptautinio pirkimo vertės ribą (462
675 Lt be PVM). BVPŽ kodas-71240000. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 42 straipsnio 2
dalies 1 punktu pirkimas atliekamas atviro konkurso būdu CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
Pirkimo objektą sudaro savo pobūdžiu visiškai skirtingos paslaugos (t.y. dokumentų rengimo,
administravimo, konsultavimo paslaugos ir statinio projektavimo ir projektavimo priežiūros paslaugos
pirkimas neskaidomas į dalis, tai iš dalies gali diskriminuoti paslaugų tiekėjus. Bet tai pateisinama
svarbiomis priežastimis. Tokių paslaugų sujungimas viename pirkime yra reikalingas atsižvelgiant į
ankstesnę praktiką, kai dėl skirtingų paslaugų tiekėjų buvo sudėtinga koordinuoti

projekto eigą,

sprendinių suderinamumą ir sprendimų operatyvumą. Skaidyti pirkimą neįpareigoja teisės aktai, bei
galiojanti teismų praktika.
Viešųjų pirkimų tikslas yra užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų atitikimą siekiant sudaryti
pirkimo sutartis, leidžiančias įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų siekiant racionaliai
panaudoti tam tikras lėšas. Nenustatyta, kad rengiant paraišką, techninę specifikaciją jos būtų taikomos
kokiam nors vienam tiekėjui ir tuo būtų pažeistas lygiateisiškumo ir skaidrumo principai. Bet
atsižvelgiant į gaunamų pretenzijų kiekį manytina, kad pirkimo sąlygos yra sudėtingos ir paslaugų tiekėjų
sunkiai įvykdytinos. Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai yra aukšti ir gali sukelti abejonę dėl jų
neproporcingumo ir tiekėjų gali būti laikomi diskriminaciniais. Nenustatyta, kad konkursas vykdomas
neskaidriai, piktnaudžiaujama tarnybine padėtimi.
Remiantis aukščiau išdėstytu galima teigti, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė yra minimali.
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Renata Sakalauskienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja, paaiškina, kad pagal pirkimo vertę
šis pirkimas yra 12 kategorijos ir yra tarptautinės vertės pirkimas. Kiekvienos paslaugos pirkimas
užtrunka iki pusės metų, todėl jos buvo apjungtos. Paslaugos bus perkamos iš 3 tiekėjų.
Algimantas Prokopavičius sako, kad niekaip nesupranta, kas čia yra perkama ir kam bus
naudojama. Raudonas pastatas kaip kopūstų bačka prikimštas specialistų ir nėra kam parengti
dokumentų.
Vygantas Každailis mano, kad konkursas iki galo dar neįvykęs ir nėra ko svarstyti.
Laima Tyliutė, vyriausioji specialistė, laikinai einanti Strateginio planavimo ir projektų
valdymo skyriaus vedėjo pareigas, sako, kad bus perkamos projektavimo, paraiškų rengimo,
techninių projektų rengimo paslaugos, jos bus perkamos kompleksiškai trims metams su trimis
tiekėjais. Yra numatytas ir atsitraukimo variantas.
Egidijus Ūksas pastebi, kad pasidomėjus internete aiškiai matyti kaip konkurso sąlygos
konkrečiai tinka vienai įmonei. Kaip suprantu V.Vileikis paruošė sąlygas ir išėjo iš darbo. Akylai
stebėsime visas pirkimo procedūras.
Laima Tyliutė prieštarauja ir sako, kad šiam pirkimui dokumentus rengė bent trys skyriai:
Viešųjų pirkimų skyrius, Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius, Strateginio planavimo ir
investicijų skyrius.
Algirdas Kazlauskas, Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyriaus vedėjas, sako, kad
galima paslaugų ir atsisakyti. Reikėtų pateikti konkrečius motyvus dėl pritaikymo konkrečiam
konkurso dalyviui. Komisija dėl šito pirkimo rinkosi daug kartų, svarstė, ginčijosi, taisė. Šiuo metu
konkursu domisi apie 40 įmonių. Šiuo pirkimu nebus perkami rangos darbai, techninė priežiūra.
Egidijus Ūksas abejoja, ar verta toliau vykdyti pirkimą.
NUSPRĘSTA. Stebėti kaip vykdomas viešasis pirkimas „Projektų dokumentų rengimo,
administravimo ir konsultavimo, viešinimo, statinių projektavimo ir statinių projekto vykdymo
priežiūros paslaugų pirkimas“ (pirkimas Nr.155211) ir įvykus konkursui kreiptis į Specialiųjų tyrimų
tarnybą, kad atliktų šio pirkimo antikorupcinį vertinimą.
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