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Palanga

Palangos turizmo informacijos centras informuoja, kad vadovaudamasis Lietuvos

Respublikos korupcijos prevencijos lstatymo 6 straipsnio 2, 3 dalimis, Lietuvos Respublikos

specialiqjq tyrimq tarnybos Klaipedos valdybos nutarimu, ir Korupcijos rizikos analizes atlikimo

tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybds2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ,,Del

korupcijos rizikos analizes tvarkos atlikimo" (toliau - Tvarka), 7 punktu, atliko korupcijos

pasireiSkimo tikimybes nustatym4. Korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymo tezultatai

iforminti iSvadoje del korupcijos tikimybes Palangos turizmo informacijos centre. Siundiame Jums

2Ol7 m. spalio 2 d. iSvad4 del korupcijos pasirei5kimo tikimybes VieSqjq pirkimq tamyboje.

PzuDEDAMA. ISvada del korupcijos pasireiSkimo tikimybes nustatymo veiklos

srityje ,,Vie5qjq pirkimq vykdymas Palangos turizmo informacijos centre", 2lapai.
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Palangos turizmo informacijos centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

korupcijos prevencijos lstatymu, Korupcijos rizikos analizes atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos

Respublikos Vyriausybds 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ,,Del korupcijos rizikos analizes

atlikimo tvarkos patvirtinimo", 7 punktu, atsiZvelgdamas iValstybes ar savivaldybes istaigq veiklos

sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe, nustatymo rekomendacijas,

patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrimq tarnybos direktoriaus 2011 m. geguZes 13 d.

isakymu Nr. 2-170 ,,Del valstybes ar savivaldybiq istaigq veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele

korupcijos pasirei5kimo tikimybe, nustatymo rekomendacijq patvirtinimo", atliko korupcijos

pasireiSkimo tikimybes ir veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe,

nustatym4 ir vertinim4.

Analizuojamas laikotarpis 2016 m. III ketvirtis - 2017 m. II ketvirtis, ir Siuo

laikotarpiu galiojg teises aktai, reglamentuojantys vie5qjq pirkimq vykdymo procesus, analizuojami

centro vidaus dokumentai reglamentuojantys vie5qjq pirkimq vykdym4, analizuojamos vieSqjq

pirkimq atliekamos procediiros korupcijos pasirei5kimo tikimybes aspektu. Korupcijos pasireiSkimo

tikimybes nustatym4 ir vertinim4 vie5qjq pirkimq vykdymo srityje atliko Palangos turizmo

informacijos centro direktore Rasa Kmitiene. Remiantis Korupcijos prevencijos istatymu, viesqjq

pirkimq sritis yra priskiriama prie sridiq, kurios korupcijos pasirei5kimo tikimybes yra didele.

Nustatyta:

Palangos turizmo informacijos centre pagrindinis vidaus teises aktas

reglamentuojantis vieSqjq pirkimq vykdym4 yra Palangos turizmo informacijos centro vieSqjq

pirkimq organizavimo ir vidaus kontroles taisykles, patvirtintos 2016 m.lapkridio 4 d. direktoriaus

isakymu Nr. 25P. Sis teises aktas numato detalq viesuosiuose pirkimuose dalyvaujandiq asmenq

sqra5q, numato jq teises ir pareigas, nurodo pirkimq organizavimo ir vidaus kontroles proced0ras

pagal etapus. Palangos turizmo informacijos centre vie5uosius pirkimus organizuoti ir atlikti gali du

subjektai: pirkimq organizatorius arba Vie5ojo pirkimo komisija. Pirkimq organizatorius gali

vykdyi tik supaprastintus maZos vertes pirkimus gavus ra5tiSk4 direktoriaus pavedim4. Kitus

pirkimus (iskaitant ir supaprastintus) vykdo vie5ojo pirkimo komisija, taip pat gavusi raSytini

direktoriaus pavedimq. Komisijos sudetis yra patvirtinama direktoriaus isakymu ir jq sudaro keturi



darbuotojai. Komisija sudaryta direktoriaus isakymu Nr. 27P ,,Del Palangos turizmo informacijos

centro viesqjq pirkimq komisijos sudarymo ir jos reglamento patvirtinimo". Komisijos Darbo

reglamente nurodomos komisijos teises ir pareigos, visiems komisijos nariams ir ekspertams

nurodoma pasira5yti nesaliSkumo deklaracij4 ir konfidencialumo pasiZadejim4.

Viesqjq pirkimq proces? reglamentuoja Lietuvos Respublikos vie5qiq pirkimq

istatymas ir Palangos turizmo informacijos centro 2016 m.lapkridio 4 d. direktoriaus isakymu Nr.

24P patvirlintos supaprastintos vie5qjq pirkimq taisykles, kurios yra taikomos supaprastintq pirkimq

atveju (paskutini kart4 redaguotos 2017-04-13). Taisykles nustato supaprastintq pirkimq bldus ir

juos detaliai apra5o, numato pirkimq skelbimo tvark4, pirkimo dokumentq rengim4, paai5kinimq ir

teikim4, reglamentuoja techninei specifikacijai ir reikalavimams tiekejq kvalifikacijai keliamas

s4lygas bei nustatymo tvark4, pasiUlymq nagrinejimo ir vertinimo proces4, preliminariosios ir

pagrindines pirkimo sutardiq sudarym4, informacijos apie Sias procedfiras teikimq visuomenei. Sis

vidaus teises aktas apibrALia pagrindines s4vokas, nurodo principus, kuriais turi vadovautis

Komisijos pirmininkas, nariai bei ekspertai. Nuo 2017 m.liepos 2 d.Palangos turizmo informacijos

centras vykdydamas viesuosius pirkimus vadovaujasi viesqjq pirkimq planavimo, inicijavimo,

organizavimo, atlikimo ir atskaitomybes tvarkos apraSu (direktoriaus isakymas Nr. 21P) taip pat

nuo 2017 m. liepos 5 d. direktoriaus isakymu Nr. 22P patvirtintu maZos vertes pirkimq vykdymo

tvarkos apra5u.

Palangos turizmo informacijos centras informacij4 apie pirkimus iki 2017 m.liepos

men. nuolat skelbdavo oficialiame istaigos internetiniame tinklalapyje. Nuo 2017 m.liepos men.

remiantis Vie5qjq pirkimq istatymo 34 str. 8 punktu, informacija apie pirkimus istaigos tinklalapyje

nebeskelbiama. Sudarytos sutartys su tiekejais skelbiamos CVP IS.

Apibendrinant, galima teigti, kad, vie5ieji pirkimai yra sritis, kurioje korupcijos

pasireiSkimo tikimybe yra didele, tadiau Palangos turizmo informacijos centras imasi priemoniq,

kad 5i4 tikimybg sumaZinti. Siuo metu nustatyta, kad viesqjq pirkimq srityje ji yra minimali.

Direktore Rasa Kmitiene


