LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJAS
SPRENDIMAS
DĖL REIKŠMINGŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMŲ
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE
2011 m. birželio 13 d. Nr. SP-5
Vilnius
Išnagrinėjusi valstybinio audito, atlikto Palangos miesto savivaldybėje, 2011 m. gegužės 9 d.
ataskaitą Nr. FA-P-34-7-21 „Dėl Palangos miesto savivaldybėje atlikto finansinio (teisėtumo)
audito rezultatų“, n u s t a t a u:
Savivaldybės administracija, 2008–2010 metais įgyvendindama Valstybės investicijų
programoje patvirtintą investicijų projektą „Gelbėjimo stoties pastato, esančio Žvejų g. 2A,
Palangoje, rekonstravimo darbai“, pažeidė:
1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. X471 redakcija) 94 straipsnį ir 32 straipsnio 5 dalies reikalavimus, nes 2008 metais supaprastinto
atviro konkurso metu nustačiusi, kad konkurso dalyvis pateikė dalį netinkamai patvirtintų pirkimo
dokumentų kopijų, atmetė jo pasiūlymą, nepaprašiusi konkurso dalyvio papildyti pasiūlymo
duomenų arba paaiškinti per protingą terminą. Pažymėtina, kad šis konkurso dalyvis buvo pasiūlęs
savivaldybės administracijai mažiausią gelbėjimo stoties pastato rekonstravimo statybos darbų
kainą, o Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įpareigoja perkančiąsias organizacijas
sudaryti pirkimo sutartis, kurios leistų įsigyti reikalingas prekes, paslaugas ar darbus, racionaliai
naudojant tam skirtas lėšas.
2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. X471 redakcija) 24 straipsnio 7 dalį, nes skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose neužtikrino,
kad būtų pateikta vienoda, neklaidinanti tiekėjus informacija apie konkurso sąlygas.
3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. X471 redakcija) 18 straipsnio 6 dalies 3 punktą ir Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainos ir
kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 (2008 m. sausio 11 d.
įsakymo Nr. 1S-1 redakcija), 4 ir 24.1 punktus, nes, 2008 m. spalio 1 d. su konkurso nugalėtoju
sudarydama statybos rangos sutartį Nr. 15-R gelbėjimo stoties pastato rekonstravimo statybos darbams
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atlikti, nenumatė sutartyje fiksuotos kainos perskaičiavimo taisyklių, atsižvelgiant į bendrą kainų lygio
kitimą, ir užsakovo rezervo nenumatytiems statybos darbams atlikti kainodaros taisyklių.
4. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir nepasiekė
Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto pirkimo tikslo (vadovaujantis šio įstatymo
reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų,
racionaliai naudojant tam skirtas lėšas), nes investicijų projektui „Gelbėjimo stoties pastato, esančio
Žvejų g. 2A, Palangoje, rekonstravimo darbai“ skirtus biudžeto asignavimus panaudojo neekonomiškai,
nes pagal Statistikos departamento paskelbtus 2008–2010 metų statybos darbų kainų indeksų duomenis
statybos darbų kaina sumažėjo, tačiau savivaldybės administracija, nenumačiusi sutartyje fiksuotos
kainos perskaičiavimo taisyklių, prarado galimybę sumažinti statybos darbų kainą iki 173,2 tūkst. Lt.
5. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalį (2008 m. liepos 3 d.
įstatymo Nr. X-1673 redakcija), nes 2008–2010 metais defektiniais aktais dalį statybos rangos
sutartyje numatytų darbų pakeitė į naujus statybos darbus (iš viso už 763 537,25 Lt), pakeisdama
šioje sutartyje nustatytas pirkimo sąlygas ir nesikreipdama į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo
šiems pakeitimams atlikti.
6. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 3 dalį (2008 m. liepos 3 d.
įstatymo Nr. X-1673 redakcija) ir 85 straipsnio 2 dalį (2009 m. liepos 22 d. įstatymo Nr. XI-395
redakcija), Palangos miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių,
patvirtintų savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. A1-1007, 2009
m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. A1-690 ir 2010 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. A1-150, 4 punktus, nes 2008–
2010 metais iš rangovo už 763 537,25 Lt įsigijo papildomus statybos darbus be viešųjų pirkimų
procedūrų.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi,
18 straipsnio 1, 3, 7 punktais ir 20 straipsniu, n u s p r e n d ž i u:
1. Nurodyti Palangos miesto savivaldybės merui ir administracijos direktoriui sprendimo
dėstomojoje dalyje išdėstytus reikšmingus teisės aktų pažeidimus.
2. Įpareigoti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorių įstatymų nustatyta
tvarka traukti pažeidimus padariusius asmenis tarnybos ar drausminėn atsakomybėn.
3. Nustatyti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui 60 kalendorinių dienų
sprendimo įvykdymo terminą ir 5 kalendorinių dienų informacijos apie sprendime nurodyto
įpareigojimo įvykdymą pateikimo Valstybės kontrolei terminą, skaičiuojant nuo jo įvykdymo.

3
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 19 straipsniu, sprendimas
per 20 kalendorinių dienų nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui.
Sprendimas siunčiamas Palangos miesto savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir
Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui.

Valstybės kontrolieriaus pavaduotoja
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