TEISĖS AKTO PROJEKTO ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA
Teisės akto projekto pavadinimas: Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 pakeitimo
įstatymo projektas (toliau – Įstatymo projektas)
Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas: Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Ūkio plėtros departamento Viešųjų pirkimų politikos skyriaus
vyriausioji specialistė Dovilė Šacikauskė
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):
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Eil.
Nr.

1.

2.

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

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

4. Teisės akto projekte nustatyti subjekto
įgaliojimai (teisės) atitinka subjekto
atliekamas funkcijas (pareigas)

Įstatymo projekto 34 straipsnio 1 dalyje nustatytos
privalomos tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros
sąlygos, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyti atvejai, kada
perkančioji organizacija gali pašalinti tiekėją iš pirkimo
procedūros.
Įstatymo projekto 28 straipsnyje nustatyti atvejai, kada
perkančioji organizacija atmeta tiekėjo paraišką ar
pasiūlymą.
Pagal Įstatymo projekto 9 straipsnį, viešųjų pirkimų
priežiūrą atlieka Viešųjų pirkimų tarnyba.
Įstatymo projekto 9 straipsnyje nustatytos Viešųjų pirkimų
tarnybos funkcijos ir suteiktos teisės toms funkcijoms atlikti.
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□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina

5. Teisės akto projekte nustatytas baigtinis
sprendimo priėmimo kriterijų (atvejų)
sąrašas
6. Teisės akto projekte nustatytas baigtinis
sąrašas motyvuotų atvejų, kai priimant
sprendimus taikomos išimtys
7. Teisės akto projekte nustatyta sprendimų
priėmimo, įforminimo tvarka ir priimtų
sprendimų viešinimas

8. Teisės akto projekte nustatyta sprendimų
dėl mažareikšmiškumo priėmimo tvarka

Įstatymo projekte nustatytas baigtinis pirkimo procedūrų
pradžios ir pabaigos pagrindų sąrašas (8 str.),
konfidencialios informacijos kriterijų sąrašas (13 straipsnis),
pasiūlymo vertinimo kriterijų sąrašas (16 str.), pirkimo būdų
sąrašas (19 straipsnis).
Įstatymo projekte nenumatyta priimant sprendimus taikyti
išimtis.

□ tenkina
□ netenkina

Įstatymo projekte nustatyta pareiga perkančiosioms
organizacijoms Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje skelbti viešai planuojamų atlikti pirkimų suvestinę
(8 str.), pranešimus apie pirkimus (45 str.), viešųjų pirkimų
ataskaitas (47 str.).
Įstatymo projekte nustatoma pareiga Viešųjų pirkimų
tarnybai administruoti tiekėjų, kurie neįvykdė ar netinkamai
įvykdė pirkimo sutartį ir tai buvo esminis pirkimo sutarties
dėl tiekėjo kaltės pažeidimas, dėl kurio buvo nutraukta
pirkimo sutartis ar priimtas ir įsiteisėjo teismo sprendimas
dėl nuostolių atlyginimo perkančiajai organizacijai, sąrašus
(9 str.).
Įstatymo projekte nustatoma pareiga perkančiajai
organizacijai skelbti informaciją apie tiekėjus, kurie
neįvykdė arba netinkamai įvykdė pirkimo sutartį (52 str.)
Įstatymo projekte nėra numatyta sprendimų dėl
mažareikšmiškumo priėmimo tvarka.

□ tenkina
□ netenkina
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□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina

9. Jeigu pagal numatomą reguliavimą
Įstatymo projekte nėra nuostatų, reglamentuojančių
sprendimus priima kolegialus subjektas,
sprendimų priėmimą.
teisės akto projekte nustatyta kolegialaus
Įstatymo projekte yra nustatyta Viešųjų pirkimų tarnybos
sprendimus priimančio subjekto:
kompetencija.
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
10. Teisės akto projekto nuostatoms
Įstatymo projekte nėra numatytos administracinės
įgyvendinti numatytos administracinės
procedūros.
procedūros yra būtinos, nustatyta išsami jų
taikymo tvarka
11. Teisės akto projekte nustatytas baigtinis
Įstatymo projekte nėra numatytos administracinės
sąrašas motyvuotų atvejų, kai
procedūros.
administracinė procedūra netaikoma
12. Teisės akto projektas nustato jo nuostatoms Įstatymo projekte nėra numatytos administracinės
įgyvendinti numatytų administracinių
procedūros.
procedūrų ir sprendimo priėmimo
konkrečius terminus
13. Teisės akto projektas nustato motyvuotas
Įstatymo projekte nėra numatytos administracinės
terminų sustabdymo ir pratęsimo galimybes procedūros.
14. Teisės akto projektas nustato
Įstatymo projekte nėra numatytos administracinės
administracinių procedūrų viešinimo tvarką procedūros.
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□ tenkina
□ netenkina

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

15. Teisės akto projektas nustato kontrolės
(priežiūros) procedūrą ir aiškius jos
atlikimo kriterijus (atvejus, dažnį,
fiksavimą, kontrolės rezultatų viešinimą ir
panašiai)
16. Teisės akto projekte nustatytos kontrolės
(priežiūros) skaidrumo ir objektyvumo
užtikrinimo priemonės
17. Teisės akto projekte nustatyta subjektų, su
kuriais susijęs teisės akto projekto nuostatų
įgyvendinimas, atsakomybės rūšis
(tarnybinė, administracinė, baudžiamoji ir
panašiai)
18. Teisės aktų projekte numatytas baigtinis
sąrašas kriterijų, pagal kuriuos skiriama
nuobauda (sankcija) už teisės akto projekte
nustatytų nurodymų nevykdymą, ir
nustatyta aiški jos skyrimo procedūra
19. Kiti svarbūs kriterijai
Teisės akto projekto
tiesioginis rengėjas:

Įstatymo projekte nėra numatyta kontrolės procedūra.

□ tenkina
□ netenkina

Įstatymo projekte nėra numatyta kontrolės procedūra.

□ tenkina
□ netenkina

Įstatymo projekto 9 straipsnyje nustatyta Viešųjų pirkimų
tarnybos teisė traukti administracinėn atsakomybėn šį
įstatymą pažeidusius ir Viešųjų pirkimų tarnybos
reikalavimų ar sprendimų nevykdančius asmenis.

□ tenkina
□ netenkina

Įstatymo projekte šios nuostatos nenumatytos, nes
atsakomybė bus taikoma vadovaujantis Lietuvos
Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu.

□ tenkina
□ netenkina

Nėra.

□ tenkina
□ netenkina

Ūkio ministerijos Ūkio plėtros departamento Teisės akto projekto
Viešųjų pirkimų politikos skyriaus
vertintojas:
patarėja Dovilė Šacikauskė
(pareigos) (vardas ir pavardė)

Ūkio ministerijos Ūkio plėtros departamento
Viešųjų pirkimų politikos skyriaus vyriausioji
specialistė Jurgita Klusevičiūtė
(pareigos) (vardas ir pavardė)

(parašas) (data)

(parašas) (data)
______________

5

