TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA
Teisės akto projekto pavadinimas: Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 35, 46, 51, 52, 55, 57, 58, 82, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo
821 straipsniu įstatymo Nr. XIV-545 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo
Nr. XIII-327 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities
perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto
paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo NR. XIII-328 2, 29, 31, 34, 37, 39, 48, 49, 63, 66, 68, 90, 94, 99, 101, 102, 114 straipsnių pakeitimo ir
įstatymo papildymo 901 straipsniu įstatymo Nr. XIV-546 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos
finansavimo įstatymo NR. VIII-2032 9 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje,
įstatymo Nr. XI-1491 pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo Nr. I-1510 pakeitimo įstatymo projektai (toliau kartu – Projektai).
Teisės akto projekto tiesioginės rengėjos: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Viešųjų pirkimų politikos skyriaus patarėja
Dovilė Šacikauskė ir Viešųjų pirkimų politikos skyriaus vyriausioji specialistė Laura Banevičiūtė.
Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar
valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių): nėra
Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos, nustatytos atliekant antikorupcinį vertinimą po tarpinstitucinio derinimo (nurodyti
kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių):

Eil.
Nr.

1.

2.

Teisės akto projekto
pakeitimas, mažinantis
Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės akto projekto ar kitų teisės aktų
korupcijos riziką, arba
nuostatos, pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba pateikiamos antikorupcinį
Kriterijus
teisės akto projekto
teisės akto projekto vertinimą atliekančio specialisto pastabos ir pasiūlymai dėl
tiesioginio rengėjo
korupcijos rizikos mažinimo)
argumentai, kodėl
neatsižvelgta į pastabą
pildo teisės akto projekto
pildo teisės akto projekto vertintojas
tiesioginis rengėjas
Teisės akto projektas nesudaro Teisės aktų projektai nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su
išskirtinių ar nevienodų sąlygų kuriais susijęs teisės aktų įgyvendinimas. Projektų nuostatos taikomos visoms
subjektams, su kuriais susijęs
perkančiosioms
organizacijoms,
vykdančioms
viešuosius
pirkimus,
teisės akto įgyvendinimas
perkantiesiems subjektams, vykdantiems pirkimus, visoms suteikiančiosioms
institucijoms (toliau – perkančiosios organizacijos).
Teisės akto projekte nėra spragų Projektuose nėra spragų ar nuostatų, leisiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti
ar nuostatų, leisiančių
teisės aktą.
dviprasmiškai aiškinti ir taikyti
teisės aktą

Išvada dėl teisės akto
projekto pakeitimų
arba argumentų,
kodėl neatsižvelgta į
pastabą
pildo teisės akto
projekto vertintojas
□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina
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3. Teisės akto projekte nustatyta,
kad sprendimą dėl teisių
suteikimo, apribojimų
nustatymo, sankcijų taikymo ir
panašiai priimantis subjektas
atskirtas nuo šių sprendimų
teisėtumą ir įgyvendinimą
kontroliuojančio (prižiūrinčio)
subjekto

Įgyvendinant Europos Sąjungos viešųjų pirkimų direktyvų nuostatas, Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo
Nr. IX-1491 pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo Nr.
I-1510 pakeitimo įstatymo projektuose perkančiosioms organizacijoms
suteikiama teisė kiekvieno pirkimo ar koncesijos suteikimo atveju vertinti
tiekėjo patikimumą ir, atsižvelgiant į proporcingumo principą bei tiekėjo
anksčiau padarytus pažeidimus, leisti/neleisti jam dalyvauti pirkime. Tiekėjas
tokį perkančiosios organizacijos sprendimą gali skųsti teisės aktų nustatyta
tvarka.
Projektuose nustatoma pareiga Europos Sąjungos, atskirų valstybių ar
finansinių institucijų finansinę paramą administruojantiems ir (ar)
audituojantiems viešiesiems juridiniams asmenims, atliekant pirkimo vertinimą
dėl galimo įstatymo ir (ar) su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimo,
vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijomis.
4. Teisės akto projekte nustatyti
Projektuose nustatyti subjekto įgaliojimai atitinka subjektų atliekamas
subjekto įgaliojimai (teisės)
funkcijas. Projektuose nustatoma pareiga perkančiosioms organizacijoms
atitinka subjekto atliekamas
pasitvirtinti pirkimų proceso organizavimo ir vidaus kontrolės tvarką, kurioje
funkcijas (pareigas)
būtų apibrėžiama pirkimų procese ir pirkimų vidaus kontrolėje dalyvaujančių
asmenų (struktūrinių padalinių) funkcijos ir atsakomybė, paskirti asmenis
(asmenį) atsakingus už sutarties vykdymą ir sutarties bei jos pakeitimų
paskelbimą.
5. Teisės akto projekte nustatytas Projektuose tikslinamas tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindų
baigtinis sprendimo priėmimo sąrašas, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbiamos
kriterijų (atvejų) sąrašas
informacijos apie tiekėją, kuris pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų
metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį
nustatytiems reikalavimams, taip pat apie pirkimo ar koncesijos sutarties
neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus.
Projektuose aiškiai įvardijama, kada perkančioji organizacija savo iniciatyva
gali nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, taip pat, kokius dokumentus/
duomenis, teikiamus su pasiūlymu, galima tikslinti.
6. Teisės akto projekte nustatytas Projektuose nelieka pareigos pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrose
baigtinis sąrašas motyvuotų
dalyvaujantiems asmenims pasirašyti nešališkumo deklaraciją tuomet, kai jie
atvejų, kai priimant sprendimus privačius interesus deklaruoja Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų
taikomos išimtys
derinimo įstatymo nustatyta tvarka.
Projektuose perkančiosioms organizacijoms suteikiama teisė atliekant
supaprastintą pirkimą skelbiamų derybų būdu neprašyti tiekėjų pateikti

□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina
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paraiškų.
Projektuose numatoma, kad raštu sudaromai sutarčiai, kurios numatoma vertė
ne didesnė kaip 15 000 Eur arba kai sutarties turinys yra vienodas visiems tokių
prekių, paslaugų ar darbų gavėjams ir tiekėjas jo nekeičia pagal individualius
poreikius, gali būti netaikomi raštu sudaromos sutarties turinio reikalavimai.
7. Teisės akto projekte nustatyta
Projektuose numatoma pareiga perkančiajai organizacijai teikiant pirkimo
sprendimų priėmimo, įforminimo procedūrų ataskaitą nurodyti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 4
tvarka ir priimtų sprendimų
straipsnio 3 dalies 8 punkte nurodytų asmenų, kurie susiję su pirkimu, už kurį
viešinimas
teikiama ataskaita, vardus, pavardes.
8. Teisės akto projekte nustatyta
Projektuose nėra numatyta sprendimų dėl mažareikšmiškumo priėmimo tvarka.
sprendimų dėl
mažareikšmiškumo priėmimo
tvarka
9. Jeigu pagal numatomą
Projektuose nėra nuostatų, reglamentuojančių sprendimų priėmimą. Nurodytus
reguliavimą sprendimus priima klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
kolegialus subjektas, teisės akto Respublikos Vyriausybės įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
projekte nustatyta kolegialaus
įstatymas ir kiti teisės aktai.
sprendimus priimančio subjekto:
9.1. konkretus narių skaičius,
užtikrinantis kolegialaus
sprendimus priimančio subjekto
veiklos objektyvumą;
9.2. jeigu narius skiria keli
subjektai, proporcinga kiekvieno
subjekto skiriamų narių dalis,
užtikrinanti tinkamą atstovavimą
valstybės interesams ir
kolegialaus sprendimus
priimančio subjekto veiklos
objektyvumą ir skaidrumą;
9.3. narių skyrimo mechanizmas;
9.4. narių rotacija ir kadencijų
skaičius ir trukmė;
9.5. veiklos pobūdis laiko
atžvilgiu;
9.6. individuali narių atsakomybė

□ tenkina
□ netenkina
□ tenkina
□ netenkina
□ tenkina
□ netenkina

4

10. Teisės akto projekto nuostatoms Projektuose nėra numatytos administracinės procedūros.
įgyvendinti numatytos
administracinės procedūros yra
būtinos, nustatyta išsami jų
taikymo tvarka
11. Teisės akto projekte nustatytas Projektuose nėra numatytos administracinės procedūros.
baigtinis sąrašas motyvuotų
atvejų, kai administracinė
procedūra netaikoma
12. Teisės akto projektas nustato jo Projektuose nėra numatytos administracinės procedūros.
nuostatoms įgyvendinti numatytų
administracinių procedūrų ir
sprendimo priėmimo konkrečius
terminus
13. Teisės akto projektas nustato
Projektuose nėra numatytos administracinės procedūros.
motyvuotas terminų sustabdymo
ir pratęsimo galimybes
14. Teisės akto projektas nustato
Projektuose nėra numatytos administracinės procedūros.
administracinių procedūrų
viešinimo tvarką
15. Teisės akto projektas nustato
Projektuose nėra numatyta kontrolės procedūra. Projektuose nustatyta pareiga
kontrolės (priežiūros) procedūrą perkančiosioms organizacijoms pasitvirtinti pirkimų organizavimo ir vidaus
ir aiškius jos atlikimo kriterijus kontrolės tvarkos aprašus.
(atvejus, dažnį, fiksavimą,
kontrolės rezultatų viešinimą ir
panašiai)
16. Teisės akto projekte nustatytos Projektuose nustatoma pareiga perkančiajai organizacijai paskirti asmenis
kontrolės (priežiūros) skaidrumo (asmenį) atsakingus už sutarties vykdymą ir sutarties bei jos pakeitimų
ir objektyvumo užtikrinimo
paskelbimą, taip pat pasitvirtinti pirkimų ar koncesijos suteikimo proceso
priemonės
organizavimo ir vidaus kontrolės tvarką, kurioje būtų apibrėžiama pirkimų ar
koncesijos suteikimo procese ir pirkimų vidaus kontrolėje dalyvaujančių
asmenų (struktūrinių padalinių) funkcijos ir atsakomybė
17. Teisės akto projekte nustatyta
Projektuose nėra numatyta atsakomybės rūšis už projekto nuostatų
subjektų, su kuriais susijęs teisės įgyvendinimą.
akto projekto nuostatų
įgyvendinimas, atsakomybės

□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina
□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina
□ tenkina
□ netenkina
□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
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rūšis (tarnybinė, administracinė,
baudžiamoji ir panašiai)
18. Teisės aktų projekte numatytas Projektuose šios nuostatos nenumatytos, nes atsakomybė bus taikoma
baigtinis sąrašas kriterijų, pagal vadovaujantis kitais teisės aktais.
kuriuos skiriama nuobauda
(sankcija) už teisės akto projekte
nustatytų nurodymų nevykdymą,
ir nustatyta aiški jos skyrimo
procedūra
19. Kiti svarbūs kriterijai
Nėra.

Teisės akto projekto
tiesioginis rengėjas:

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos
Viešųjų pirkimų politikos skyriaus
patarėja Dovilė Šacikauskė

Teisės akto projekto
vertintojas:

(parašas) (data)

(parašas) (data)
______________

□ tenkina
□ netenkina

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos
Viešųjų pirkimų politikos skyriaus
vedėja Aurelija Ylė
(parašas) (data)

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos
Viešųjų pirkimų politikos skyriaus
vyriausioji specialistė Laura Banevičiūtė

□ tenkina
□ netenkina

