
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE

UŽ 2022 METUS

Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  korupcijos  prevencijos  įstatymo  10  str.,  Lietuvos

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2-246

„Dėl  korupcijos  pasireiškimo  tikimybės  nustatymo  ir  jo  atlikimo  tvarkos  rekomendacijų

patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. balandžio 7 d. įsakymu

Nr.V-721  „Dėl  korupcijos  pasireiškimo  tikimybės  nustatymo  ir  jo  atlikimo  tvarkos  aprašo

patvirtinimo“, nuspręsta atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybę Viešųjų pirkimų organizavimo ir

vykdymo srityje.  Tikslas  -  įvertinti,  ar  esamas  vidaus teisinis  reglamentavimas  sanatorijoje  yra

pakankamas,  kad  būtų  išvengta  korupcijos  pasireiškimo  tikimybės  aukščiau  minėtoje  srityje.

Analizuojamas laikotarpis nuo 2020 m. iki 2022 m. 

1.Ar sanatorijoje yra patvirtinta viešųjų pirkimų procedūra? 

VšĮ  Palangos  vaikų  reabilitacijos  sanatorijoje  „Palangos  gintaras   direktoriaus  2021-03-30

patvirtinta Kokybės vadybos sistemos procedūra „Pirkimas PR 3.03“.

2. Ar sanatorijoje yra patvirtintas asmuo atsakingas už viešųjų pirkimų organizavimą? 

Direktoriaus 2020-11-02 įsakymo Nr. ĮV-122 “Dėl viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos

sanatorijos “Palangos gintaras“  direktoriaus 2018-12-06 įsakymo Nr. ĮV-105 „Dėl Viešųjų pirkimų

komisijos sudarymo, pirkimų iniciatorių bei organizatorių paskyrimo, pirkimo verčių apskaitos ir

pirkimų žurnalo  tvarkymo,  pretenzijų  nagrinėjimo,  atsakingų  už  sanatorijos  VšĮ  Palangos  vaikų

reabilitacijos  sanatorijos  „Palangos  gintaras“  pirkimų vidaus  kontrolę  bei  prevencinę  pirkimų  ir

pirkimo sutarčių kontrolę, asmenų paskyrimo“ pakeitimo.

Direktoriaus  2021-03-06  Nr.  ĮV-24  “Dėl  viešųjų  pirkimų  komisijos  sudarymo,  pirkimo  verčių

apskaitos bei pirkimų žurnalo tvarkymo, pretenzijų nagrinėjimo, atsakingų už sanatorijos pirkimų

vidaus ir pirkimo sutarčių kontrolę, asmenų paskyrimo patvirtinimo“. 

Direktoriaus  2022-02-11  Nr.  ĮV-17  “Dėl  korupcijos  prevencijos  ir  kontrolės  komisijos  sudėties

pakeitimo ir atsakingo asmens  paskyrimo“.

3. Ar pirkimų vykdytojas pasitvirtinęs vidaus teisės aktus, aptariančius pirkimų inicijavimą,
planavimą, organizavimą, vykdymą, sutarčių sudarymą ir įgyvendinimo kontrolę? 

VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ 2022-03-10 direktoriaus įsakymas

Nr.  ĮV-29  „Dėl  2017-09-07  įsakymo  Nr.  ĮV-89  „Dėl  viešųjų  pirkimų  organizavimo  taisyklių

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

4. Ar šių teisės aktų yra laikomasi planuojant, inicijuojant ir atliekant pirkimus, sudarant ir
vykdant sutartis? 

Taip, laikomasi sanatorijos 2022-03-10 direktoriaus įsakymo Nr. ĮV-29 ir Viešųjų pirkimų įstatymu

planuojant, inicijuojant ir atliekant pirkimus, sudarant ir vykdant sutartis.

5. Ar  pirkimų  vykdytojas  tinkamai  sudarė  komisijas  (paskyrė  pirkimų  organizatorius)
pirkimams  atlikti,  paskyrė  pirkimų  iniciatorius,  sutarčių  vykdymo  kontrolę  atliekančius
asmenis,  įtraukė pirkimų stebėtojus? 
Taip,  Sanatorijoje  patvirtinta  2021-03-06 direktoriaus   įsakymu Nr.  ĮV-24 “Dėl  viešųjų pirkimų

komisijos sudarymo, pirkimo verčių apskaitos bei pirkimų žurnalo tvarkymo, pretenzijų nagrinėjimo,

atsakingų  už  sanatorijos  pirkimų  vidaus  ir  pirkimo  sutarčių  kontrolę,  asmenų  paskyrimo

patvirtinimo“. 



Sanatorijoje  patvirtinta 2014-12-22 direktoriaus  įsakymu Nr.  VĮ-87 „Viešosios  įstaigos  Palangos

vaikų reabilitacijos sanatorijos viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas“.

Per  analizuojamąjį  laikotarpį  perkančioji  organizacija  nevykdė  pirkimų,  kuriems  reikalingas

pirkimo komisija, pirkimai vykdomi CPO IS elektroniniame kataloge.

6.  Ar  pirkimų  procedūrose  dalyvauja  tik  nešališkumo  deklaracijas,  konfidencialumo
pasižadėjimus pasirašę bei privačius interesus deklaravę asmenys?
Sanatorijoje  direktoriaus patvirtinta 2020-11-02 Direktoriaus  įsakymu Nr. ĮV-123 “Dėl viešųjų ir

privačių interesų deklaravimo patvirtinimo“.

VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ 2021-01-04 direktoriaus įsakymu

Nr.  ĮV-2  „Dėl  VšĮ  Palangos  vaikų  reabilitacijos  sanatorijos  „Palangos  gintaras“  antikorupcinės

politikos, dovanų politikos ir paramos gavimo tvarkos aprašų, viešų ir privačių interesų derinimo

tvarkos aprašo bei  2021 m. numatomų pirkti prekių ir paslaugų plano patvirtinimo“.

Asmenys,  dalyvaujantys  viešųjų pirkimų procedūrose,  vadovaujantis  Viešųjų pirkimų tarnybos

2017-06-23  direktoriaus įsakymu Nr.  1S-93 “Dėl  nešališkumo  deklaracijos  tipinės  formos

patvirtinimo”,  pasirašė  nešališkumo  deklaraciją  ir  vadovaujantis  Viešųjų  ir  privačių  interesų

derinimo  įstatymu,  elektroninėmis  priemonėmis  pateikė  privačių  interesų  deklaraciją

https://pinreg.vtek.lt/app/teikti-deklaracija.

Už deklaracijų priežiūrą  ir kontolę  yra paskirtas asmuo. Sanatorijos direktoriaus  patvirtinta 2021-

11-03   įsakymu  Nr.  ĮV-85  “Dėl  asmenų  sąrašo  kurie  privalo  deklaruoti  ir  atnaujinti  viešus  ir

privačius interesus patvirtinimo“.

7.  Ar pirkimų vykdytojas  buvo patvirtinęs  atitinkamais  metais  planuotų  vykdyti  pirkimų
planą ir laiku bei tinkamai paskelbė planuotų pirkimų suvestinę (jos atnaujinimus)? 
Vadovaujantis  VšĮ  Palangos  vaikų  reabilitacijos  sanatorijos  „Palangos  gintaras“  2022-03-10

direktoriaus  įsakymo  Nr.  ĮV-29  „Dėl  2017-09-07  įsakymo  Nr.  ĮV-89  „Dėl  viešųjų  pirkimų

organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“  11.2 p. iki einamųjų biudžetinių metų kovo 15 d.

tvirtinamas pirkimų planas, o patikslinus pirkimų planą - atliekami  pakeitimai pirkimų plane.

VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ 2020-01-21 direktoriaus įsakymas

Nr. ĮV-4 „Dėl planuojamų pirkimų plano 2020 m. patvirtinimo”.

VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ 2020-01-21 direktoriaus įsakymas

Nr. ĮV-6 „Dėl planuojamų pirkimų plano  2020-01-21  įsakymo Nr.  ĮV-106 papildymo ir  atviro

supaprastinto Pieno ir pieno produktų pirkimo vykdymo patvirtinimo“.

VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ 2020-07-21 direktoriaus įsakymas

Nr. ĮV-106 „Dėl planuojamų pirkimų plano 2020-01-21 m. patvirtinimo”.

VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ 2021-01-04 direktoriaus įsakymas

Nr.  ĮV-2  „Dėl  VšĮ  Palangos  vaikų  reabilitacijos  sanatorijos  „Palangos  gintaras“  antikorupcinės

politikos, dovanų politikos ir paramos gavimo tvarkos aprašų, viešų ir privačių interesų derinimo

tvarkos aprašo bei  2021 m. numatomų pirkti prekių ir paslaugų plano patvirtinimo“.

VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ 2021-05-06 direktoriaus įsakymo

Nr. ĮV-47 „Dėl  VšĮ  Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ antikorupcinės

politikos, dovanų politikos ir paramos gavimo tvarkos aprašų, viešų ir privačių interesų derinimo

tvarkos aprašo  bei   2021 m. numatomų pirkti  prekių  ir  paslaugų plano patvirtinimo“  4  punkto

papildymo.

VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ 2021-12-13 direktoriaus įsakymas

Nr. ĮV-97 „Dėl pirkimų plano pakeitimo”.

VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ 2022-02-11 direktoriaus įsakymas

Nr.  ĮV-18  „Dėl  2022 m.  numatomų vykdyti  prekių,  paslaugų  ir  darbų  viešųjų   pirkimų plano

pirkimų patvirtinimo”.



VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ 2022-07-21 direktoriaus įsakymas

Nr. ĮV-67 „Dėl pirkimų plano pakeitimo patvirtinimo”.

VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ 2022-10-24 direktoriaus įsakymas

Nr. ĮV-85 „Dėl pirkimų plano pakeitimo patvirtinimo”.

8. Ar pirkimų vykdytojas laikėsi atitinkamais metais planuotų atlikti pirkimų plano? Ar ir
kokia apimtimi  buvo nukrypta nuo planuotų atlikti  pirkimų plano? Kokios priežastys  tai
lėmė? Perkančioji organizacija 70 proc. laikėsi pirkimų plane numatytų pirkimų, 15 proc. nukrypo

nuo plano dėl  nenumatytų pirkimų, t.  y. įrangos sugedimas, lėšų trūkumo ar paslaugų ar prekių

poreikio nebe reikalingumo. 

9. Ar pirkimų vykdytojas laikosi reikalavimo prekių ir (arba) paslaugų įsigyti  iš  centrinės
perkančiosios  organizacijos,  prekių,  paslaugų  ir  darbų  įsigyti  naudojantis  centrinės
perkančiosios organizacijos atlikta pirkimo procedūra, valdoma dinamine pirkimo sistema ar
sudaryta preliminariąja sutartimi?
Vadovaujantis  VšĮ  Palangos  vaikų  reabilitacijos  sanatorijos  „Palangos  Gintaras“  2022-03-10

direktoriaus  įsakymu  Nr.  ĮV-29  „Dėl  2017-09-07  įsakymo  Nr.  ĮV-89  „Dėl  viešųjų  pirkimų

organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“  15 p., kuris numato, kad perkančioji organizacija

atlieka pirkimus per CPO IS  kai pirkimo sutarties vertė viršija 10 000 Eur be PVM ir vadovaujantis

2014-01-01  įsigaliojusi  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  pataisa,  įpareigoja  Perkančiąją  organizaciją

pirkimus  vykdyti  per  Centrinę  perkančiąją  organizaciją  –  CPO  (www.cpo.lt).  Perkančioji

organizacija vykdo pirkimus per Centrinę perkančiąją organizaciją – CPO (www.cpo.lt) kai pirkimo

sutarties vertė viršija 10 000 Eur be PVM, bet taip pat vykdo, kai pirkimo suma yra mažesnė kaip

10 000 Eur be PVM, jeigu CPO IS elektroniniame kataloge Perkančiajai organizacijai yra poreikį

atitinkančių prekių ar paslaugų.

10. Kokie veiksniai lemia, jog pirkimų vykdytojo pirkimuose dalyvauja tik vienas tiekėjas?
Kokių veiksmų pirkimų vykdytojas imasi, jog užtikrintų, kad pirkimuose dalyvautų daugiau
nei vienas tiekėjas? Kaip pirkimų vykdytojas pasirengia pirkimui (ar atlieka rinkos tyrimus,
vykdo konsultacijas su rinkos dalyviais)? 
Vieno tiekėjo dalyvavimą pirkimuose lemia tai, kad tiekėjas yra patikimas, prekes, paslaugas reikia

nusipirkti skubos tvarka,  pirkimo vertės yra labai mažos. Užtikrinant,  kad pirkimuose dalyvautų

daugiau nei vienas tiekėjas, pirkimai vykdomi skelbiamos apklausos būdu, pagal galimybes (mažos

vertės pirkimai), pirkimai skaidomi į dalis.  

11.  Ar  pirkimų  vykdytojas,  įsigydamas  prekes,  paslaugas  ar  darbus  skatina  inovatyvių
produktų pasiūlą, siekia, kad būtų daroma kuo mažesnė įtaka klimato kaitai, aplinkos taršai,
atliekų susidarymui, gamtos išteklių naudojimui, ekosistemų ir jų paslaugų būklei? 
Pirkimo vykdytojas atlieka žaliuosius pirkimus per CPO IS. 

12. Ar pirkimų vykdytojas tinkamai naudojasi preliminariųjų sutarčių sudarymo galimybe?
Jeigu ne, kokios priežastys tai lemia? 
Perkančioji organizacija nesudarinėja preliminariųjų sutarčių, nes dauguma pirkimų vykdoma CPO

IS elektroniniame kataloge.

13. Kiek vidutiniškai trunka pirkimų procedūros? Ar yra galimybių trumpinti  atitinkamų
pirkimų procedūrų atlikimo terminus? 
Pirkimo procedūros  trukmė priklauso  nuo iniciatorių  paraiškos  parengimo ir  pateikimo pirkimo

organizatoriui. Pirkimo procedūra apytiksliai  trunka nuo 1 iki  2 mėn. Jeigu pirkimas vykdomas

CPO IS elektroniniame kataloge, pirkimo procedūra trunka iki 1 mėn.



14. Ar pirkimų vykdytojas tinkamai vykdo pirkimų sutartis? Ar tinkamai atliekama sutarčių
vykdymo kontrolė? 
VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos Gintaras“ 2022-03-10 direktoriaus įsakymo

Nr.  ĮV-29  „Dėl  2017-09-07  įsakymo  Nr.  ĮV-89  „Dėl  viešųjų  pirkimų  organizavimo  taisyklių

patvirtinimo“  pakeitimo“  10.4.  p.  numato,  kad   pirkimo  iniciatorius  koordinuoja  (organizuoja)

perkančiosios organizacijos sudarytose pirkimo sutartyse numatytų jos įsipareigojimų vykdymą ir

prižiūri  pristatymo  (atlikimo,  teikimo)  terminų  bei  prekių,  paslaugų  ir  darbų  atitiktį  pirkimo

sutartyse  numatytiems  kokybiniams  ir  kitiems  reikalavimams  laikymąsi.  10.5  p.  numato,  kad

pirkimo iniciatorius  inicijuoja  siūlymus  dėl  pirkimo sutarčių  pratęsimo,  keitimo,  nutraukimo ar

pirkimo sutartyje numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų taikymo kontrahentui.  Ne visi

pirkimo iniciatoriai tinkamai vykdo pirkimo sutartis.

15.  Ar  pirkimų  vykdytojas  viešina  informaciją  apie  pirkimo  sutarties  neįvykdžiusius  ar
netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus? 
Per analizuojamą laikotarpį tiekėjų neįvykdžiusių ar netinkamai įvykdžiusių sutarčių nebuvo.

16.  Ar  pirkimų  vykdytojas  Centrinėje  viešųjų  pirkimų  informacinėje  sistemoje  skelbia
laimėjusių  dalyvių  pasiūlymus,  sudarytas  pirkimų  (preliminariąsias)  sutartis  ir  jų
pakeitimus?
Perkančioji organizacija, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius 2017-06-19 įsakymu

Nr. 1S-91 “Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos

aprašo patvirtinimo” 11p. Pirkimo vykdytojas Suvestinę apie pirkimus skelbia kasmet, ne vėliau

kaip iki kovo 15 dienos ir 30 p. Pirkimo vykdytojas raštu pateiktus laimėjusių dalyvių pasiūlymus

(išskyrus  atvejus,  kai  pirkimo  sutartis  sudaroma  žodžiu)  (kai  vykdomos  derybos,  galutinius

pasiūlymus), raštu sudarytas pirkimo sutartis, preliminariąsias sutartis, bei vidaus sandorius viešina

CVP IS ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties, preliminariosios sutarties ar

vidaus sandorio sudarymo. 

Perkančioji organizacija viešina CVP IS ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų sistemoje skelbia

laimėjusių  dalyvių  pasiūlymus,  sudarytas  pirkimų  sutartis  ir  jų  pakeitimus,  dėl  tiekėjų  laiku

nepasirašytų sutarčių, perkančioji organizacija vėluoja laiku paskelbti sutartis.

17. Ar pirkimų vykdytojas laiku teikia Viešųjų pirkimų tarnybai pirkimų, sutarčių ir vidaus
sandorių ataskaitas ir skelbia jas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje? 

Kadangi  sanatorija  vykdo  mažos  vertės  pirkimus  ir  pirkimus  CPO IS  elektroniniame  kataloge,

ataskaitų neteikia. Perkančioji organizacija iki kovo 15 d.  teikia metinę ataskaitą Atn-3.

18. Ar pirkimų vykdytojas vykdė neskelbiamus pirkimus ir ar pagrįstai? 
Pirkimo vykdytojas, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymas Nr.

1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos

sanatorijos  „Palangos  gintaras“  2022-03-10  direktoriaus  įsakymas  Nr.ĮV-29  „Dėl  2017-09-07

įsakymo Nr. ĮV-89 „Dėl viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ vykdo

mažos vertės neskelbiamus pirkimus, atsižvelgdamas į pirkimo vertę. 

19. Ką nustato viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės? 
Taisyklės nustato perkančiosios organizacijos pirkimų organizavimo tvarką nuo pirkimo planavimo

iki pirkimo sutarties įvykdymo, atsakingus asmenis. 

20. Kas dalyvauja viešųjų pirkimų organizavimo procese?
Pirkimų iniciatoriai; pirkimų organizatorius; pirkimo komisija. 



21. Kokios pirkimo iniciatoriaus funkcijos? 
Atlieka  rinkos tyrimą (išskyrus  ypatingos skubos pirkimus  ar  kitais  perkančiosios  organizacijos

teisės aktuose nustatytais atvejais), rengia pirkimų sąrašą, kiekvieno pirkimo procedūroms atlikti

pildo paraišką; koordinuoja (organizuoja) perkančiosios organizacijos sudarytose pirkimo sutartyse

numatytų jos įsipareigojimų vykdymą ir prižiūri pristatymo (atlikimo, teikimo), terminų bei prekių,

paslaugų ir darbų atitiktį sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams laikymąsi;

inicijuoja  siūlymus  dėl  pirkimo  sutarčių  pratęsimo,  keitimo,  nutraukimo  ar  pirkimo  sutartyje

numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų taikymo kontrahentui; tvarko įvykdytų ar nutrauktų

pirkimo sutarčių (preliminarių sutarčių) ataskaitų registrą.

22. Kas planuoja pirkimus? 
Vadovaujantis  VšĮ  Palangos  vaikų  reabilitacijos  sanatorijos  „Palangos  gintaras“  2022-03-10

direktoriaus  įsakymo  Nr.  ĮV-29  „Dėl  2017-09-07  įsakymo  Nr.  ĮV-89  „Dėl  viešųjų  pirkimų

organizavimo  taisyklių  patvirtinimo“  pakeitimo“  11.1.  p.  pirkimo  organizatorius  rengia

perkančiosios organizacijos einamųjų biudžetinių metų pirkimų planą, o pirkimus planuoja pirkimo

iniciatoriai..

23. Kokios pirkimo organizatoriaus funkcijos? 
VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ 2022-03-10 direktoriaus įsakymo

Nr.  ĮV-29  „Dėl  2017-09-07  įsakymo  Nr.  ĮV-89  „Dėl  viešųjų  pirkimų  organizavimo  taisyklių

patvirtinimo“ pakeitimo“ 12 p. Mažos vertės pirkimų aprašo nustatyta tvarka vykdo mažos vertės

pirkimų  procedūras;  nustatytais  atvejais  pildo  mažos  vertės  pirkimo  pažymas;  rengia  pirkimo

dokumentus Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše numatytais atvejais; registruoja kiekvieną atliktą

mažos  vertės  pirkimą  pirkimų  žurnale;  tvarko  jo  vykdomų  pirkimų  dokumentų  registrą,

vadovaujantis VPĮ 30-34, 96 str. teikia ir rengia informaciją. 

24. Kaip vyksta pirkimų planavimas? 
Vadovaujantis  VšĮ  Palangos  vaikų  reabilitacijos  sanatorijos  „Palangos  gintaras“  2022-03-10

direktoriaus  įsakymo  Nr.  ĮV-29  „Dėl  2017-09-07  įsakymo  Nr.  ĮV-89  „Dėl  viešųjų  pirkimų

organizavimo taisyklių  patvirtinimo“ pakeitimo“ 11  p.  už  pirkimų planavimą atsakingas  asmuo

rengia perkančiosios organizacijos einamųjų biudžetinių metų pirkimų planą. 

25. Kaip sudaroma pirkimo sutartis? 
Vadovaujantis  VšĮ  Palangos  vaikų  reabilitacijos  sanatorijos  „Palangos  gintaras“  2022-03-10

direktoriaus  įsakymo  Nr.  ĮV-29  „Dėl  2017-09-07  įsakymo  Nr.  ĮV-89  „Dėl  viešųjų  pirkimų

organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 37-42 p. ir Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 1 d.

Dalyvis,  kurio  pasiūlymas  nustatytas  laimėjęs,  sudaryti  pirkimo  sutarties  kviečiamas  raštu

(išskyrus šio įstatymo nustatytus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu) ir jam nurodomas

laikas,  iki  kada  jis  turi  sudaryti  pirkimo sutartį.  VPĮ  86  str.  2d.  Jeigu  tiekėjas,  kuriam buvo

pasiūlyta  sudaryti  pirkimo  sutartį,  raštu  atsisako  ją  sudaryti  arba  nepateikia  pirkimo

dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento, arba

iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti

pirkimo sutartį,  tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio

pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo

sutartį.

Perkančioji organizacija sutartis sudaro tik su nustatytu laimėtoju.

26.  Ar  viešųjų  pirkimų  organizavimo  taisyklės  yra  viešinamos/  Kaip  su  jomis  yra
supažindinami atsakingi darbuotojai? 



Sanatorijos Viešųjų  pirkimų  organizavimo  taisyklės  yra  viešinamos  sanatorijos  internetinėje

svetainėje www.palangosgintaras.lt; atsakingi darbuotojai supažindinami pasirašytinai.

27. Kokius pirkimus vykdo Sanatorija?
Mažos vertės pirkimus (skelbiama ir neskelbiama apklausa), supaprastinti ir tarptautiniai pirkimai

(per CPO IS) bei konsoliduotus pirkimus. 

28. Kokias sutartis su tiekėjais sudaro Sanatorija? 
Prekių, paslaugų darbų sutartis, rašytines ir žodines. 

29. Kada Sanatorija sudaro rašytinį sandorį? 
Rašytiniai sandoriai sudaromi kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė yra didesnė kaip 5 000 Eur

be PVM.

30. Kaip vykdomas pirkimas? 
Perkančiosios organizacijos vadovui priėmus sprendimą pavesti pirkimo procedūras atlikti Viešojo

pirkimo komisijai: viešojo pirkimo komisija parenka pirkimo būdą, parengia pirkimo dokumentus.

Perkančiosios organizacijos vadovui priėmus sprendimą pavesti mažos vertės pirkimo procedūras

atlikti  pirkimo  organizatoriui,  pirkimo organizatorius   atlieka  mažos  vertės  pirkimo procedūras

Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše numatytais būdais ir tvarka. Kiekvieną atliktą pirkimą Viešojo

pirkimo komisija ar pirkimo organizatorius pirkimą registruoja pirkimo žurnale. 

31. Kas atsakingas už pirkimo sutarties vykdymą? 
VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos Gintaras“ 2022-03-10 direktoriaus įsakymo

Nr.  ĮV-29  „Dėl  2017-09-07  įsakymo  Nr.  ĮV-89  „Dėl  viešųjų  pirkimų  organizavimo  taisyklių

patvirtinimo“  pakeitimo“  10.4.  p.  numato,  kad   pirkimo  iniciatorius  koordinuoja  (organizuoja)

perkančiosios organizacijos sudarytose pirkimo sutartyse numatytų jos įsipareigojimų vykdymą ir

prižiūri  pristatymo  (atlikimo,  teikimo)  terminų  bei  prekių,  paslaugų  ir  darbų  atitiktį  pirkimo

sutartyse  numatytiems  kokybiniams  ir  kitiems  reikalavimams  laikymąsi.  10.5  p.  numato,  kad

pirkimo iniciatorius  inicijuoja  siūlymus  dėl  pirkimo sutarčių  pratęsimo,  keitimo,  nutraukimo ar

pirkimo sutartyje numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų taikymo kontrahentui.

32. Kur registruojama pirkimo sutartis? 
Pirkimų sutartys registruojamos sutarčių žurnale BSR 1.18. 

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI

1.  VšĮ  Palangos  vaikų  reabilitacijos  sanatorija  „Palangos  gintaras“  savo  veiklą  organizuoja

vadovaudamasi  VšĮ  Palangos  vaikų  reabilitacijos  sanatorijos  „Palangos  gintaras“  2022-03-10

direktoriaus  įsakymu  Nr.  ĮV-29  „Dėl  2017-09-07  įsakymo  Nr.  ĮV-89  „Dėl  viešųjų  pirkimų

organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“,  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-

28 įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, VšĮ Palangos vaikų

reabilitacijos sanatorijoje „Palangos gintaras  direktoriaus 2021-03-30 patvirtinta Kokybės vadybos

sistemos  procedūra  „PR  3.03  Pirkimas“  ir  Viešųjų  pirkimų  įstatymu,  kitais  dokumentais,

reglamentuojančiais veiklą.

 2.  Galima  teigti,  kad  (teisinė) norminė  bazė  yra  pakankama  tam,  kad  galima  būtų  tinkamai

organizuoti efektyvų Sanatorijos darbą  viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje, o teisės

aktai neprieštarauja vieni kitiems. 



3.  Atsižvelgiant  į  tai,  kad  komisijos  reglamentas  yra  senas,  tikslinga  jį  atnaujinti.   Pagrindinė

problema ta, kad vykdant viešuosius pirkimus nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalios reikalavimas turėti

bent  vieną  atestuotą  pirkimų  specialistą.  Tikslinga  būtų  sudaryti  trūkumų šalinimo  priemonių

planą,  parengti  atitinkamus dokumentų pakeitimus ar  papildymus, bei  ruošti  pirkimų specialistą

atestavimui. 

4. Problema – pirkimai iš vieno tiekėjo. Tikslinga būtų trūkumų šalinimo priemonių plane numatyti

konkrečias priemones šiai problemai spręsti. 

5. Problema – pirkimų plane, ne visi pirkimai įvykdomi 100 proc., tikslinga būtų trūkumų šalinimo

priemonių plane numatyti konkrečias priemones šiai problemai spręsti. 

6.  Ne  visi  pirkimo  iniciatoriai  tinkamai  vykdo  sutarčių  vykdymo  kontrolę,  tikslinga  numatyti

trūkumų šalinimo priemonių plane konkrečias priemones šiai problemai spręsti.

7.  Problema  –  pirkimo  procedūros  trukmė  priklauso  nuo  iniciatorių  paraiškos  parengimo  ir

pateikimo  pirkimo  organizatoriui.  Pirkimo  procedūros  trunka  nuo  1  iki  2  mėn.  dėl  pirkimo

iniciatorių  žinių trūkumo.  Tikslinga būtų trūkumų šalinimo priemonių plane numatyti  galimybę

trumpinti atitinkamų pirkimų procedūrų atlikimo terminus.

8.  Ne  visi  tiekėjai  savalaikiai  pasirašo  pirkimo-pardavimo  sutartis,  tikslinga  numatyti  trūkumų

šalinimo priemonių plane konkrečias priemones šiai problemai spręsti.

9.  Problema  –  perkančioji  organizacija  nepakankamai  vykdo  žaliuosius  pirkimus.  Trūkumų

šalinimo priemonių plane numatyti konkrečias priemones šiai problemai spręsti. 


