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DEL PAAIgKINIMO PATEIKIMO
Nacionalinis vaio institutas (toliau — NVI) 2019-04-05 gavo Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos vidaus audito skyriaus 2019-03-22 pa2ym4 Nr. VA-6 „Svietimo, mokslo ir sporto
ministerijos ir jai pavald2iq 17 institucijq galimos korupcijos tikimybes vieguosiuose pirkimuose vidaus
auditas" (toliau — palyma).
NVI konstatuoja, kad dalis pa2ymos informacijos pirmiausia buvo pateikta
nesudarant NVI galimybes oficialiai susipa'Zinti su pa2ymos turiniu ir ziniasklaidai bei visuomenei
pateikti faktais pagrjstus komentarus. Nors pa2ymos 1.7 punkte nurodoma, kad Vidaus audito skyriui
nebuvo sudarytos tinkamos sqlygos vidaus auditui atlikti, o informacija ir duomenys teikti nei§samils,
fragmentuoti, NVI paiymi, jog pateike visus audito pragomus dokumentus ir informacijg nepaisant
ribotq audito nustatytg terming. 2019-04-05 oficialiai gavc palymg ir 5 darbo dienq terming jai
gnagrineti bei argumentuotai atsakyti, teikiame atsakymus ir pastabas 1 pa2ymoje igkeltas problemas.
NVI yra valstybinis mokslinig tyrimg institutas, kurio misija — vykdyti tarptautinio lygio
onkologijos §akos mokslinius tyrimus, kuriq rezultatai pagerintq onkologiniq ligoniq gydymo
efektyvumg bei sumaZIntq mirtingumg nuo vaio, rengti mokslininkus ir auk§tos kvalifikacijos
specialistus, stiprinti galies mokslinj potencialg bei konkurencingumg Europos moksliniq tyrimq
erdveje. Todel Nacionalinio vaio instituto Klinikoje teikiamos asmens sveikatos pritharos paslaugos
onkologinemis ligomis sergantiems pacientams. Tai vienintele specializuota, Europos ve'Zio institutq
organizacijos akredituota onkologijos jstaiga Lietuvoje. NVI puoselejamas glaudus mokslo bei
klinikines praktikos rygys. Pacientams, sergantiems piktybiniais navikais, taikomi naujausi
diagnostiniq tyrimq ir sudetinio ve2io gydymo metodai bei metodikos.
NVI pagal pa2ymos 62 lenteleje nurodytg informacijg skelbiamq pirkimq vykdo virg 83 proc.
nuo vise} pirkimg vertes, atliktg per audituojamg laikotarpj.
Norime atkreipti demes1, jog audito tikslas: "Vidaus audito metu jvertinti SMM ir jai pavald2i11
17 institucijq vieguosius pirkimus (teisetumo, ekonomigkumo, rezultatyvumo ir efektyvumo
po2iiariu pagal pasirinktus rizikos kriterijus), viegqjq ir privaelq interesu deklaravimg (teisetumo ir
tinkamumo po2iuriu, jvertinti turinj)".
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyriaus atliktos audito
proceduros ir audito rezultatq pateikimas neatitinka Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus
audito istatyme ir kituose pojstatyminiuose teises aktuose itvirtintos vidaus audito proceso vykdymo
tvarkos.
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Pirmiausia, atkreiptinas demesys, kad vidaus auditorius, atlikdamas vidaus auditq ir siekdamas
vidaus audito tiksltl, turi surinkti pakankamq, patikimq, svarbiq ir naudingq informacijq — vidaus
audito jrodymus. Kad informacija batq laikoma pakankama ji turi buti faktais patvirtinta. Auditoriaus
darbo dokumente turi bati igdestomi vidaus audito metu nustatyti svarbus faktai, visi nustatyti
pdeidimai ir klaidos, teises aktq reikalaviml4 neatitikimai, nukrypimai nuo patvirtintq procedure},
agkinamos pridastys, del kuriq atsirado pdeidimai ir klaidos, nurodomajq itaka audituojamo subjekto
veiklai, ivertintas vidaus kontroles veikimas. Taigi vidaus audito igvados ir rekomendacijos negali biiti
paremtos prielaidomis, abejonemis, abstrakelais pasamprotavimais, nepilnai ar nei§samiai surinkta
informacija. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyriaus peymos 1.7
punktas sudaro prielaidas manyti, kad audito igvados ir rekomendacijos butent ir buvo parengtos turint
nei§samius, fragmentuotus duomenis ir ne pilnos apimties informacijq. Pateikiant surinktos
informacijos ir duomenq vertinim4 pdymoje ddnai vartojamos tokios sqvokos kaip „manome" ir
„galimai", ne visais atvejais nurodomi konkretus teises aktq reikalavimai, kuriq vykdymas galimai
buvo peeistas ar neukikrintas (pvz. pirkimq skaidymas arba neskaidymas dalis), arba nurodoma, kad
teises aktai neitvirtina vienokio ar kitokio reikalavimo, taelau nepaisant to yra daromos prielaidos apie
paleidimus (pvz. darbuotojq kito darbo derinimas ir kontrole). Auditoriai prak ir rinko fragmentigkq,
epizodiglq informacijq, kai kuriq duomenq ar informacijos, apie kuriq ragoma pdymoje, apskritai
nebuvo pragyta. Jei is pareikalautos ir gautos informacijos auditoriams nepakako duomentl pagristoms
igvadoms parengti, turejo bati pra§oma NVI pateikti papildomq informacijq, duomenis ar paaigkinimus.
Antra, Europos Parlamento patvirtinto Europos tinkamo administravimo elgesio kodekso 20
straipsnio 1 dalyje itvirtinta, jog „valdininkas turi urtikrinti, kad suinteresuotam asmeniui ar asmenims
bus ratisIai pranata apie sprendimus, galejusius paveikti jy teises ir interesus, vos sprendimus
priemus", o to paties straipsnio 2 dalyje numatyta, jog „valdininkas negali pavieSinti sprendimo kitiems
§altiniams, kol suinteresuotas asmuo ar asmenys nebuvo informuoti". Ig esmes analogigka nuostata
itvirtinta ir Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus audito istatymo 5 straipsnio 3 dalyje,
kurioje nustatyta, jog „vidaus audito tarnyba, pries pateikdama viekjo juridinio asmens, jam pavaldily
arba jo valdymo sriciai priskirty viehuy juridiniy asmeny vadovams vidaus audito ataskaitg, su
ataskaitos projektu privalo supalindinti audituojamy viekjojuridinio asmens padaliniy, jam pavald2iy
arba jo valdymo srioiai priskirty vial& juridiniy asmeny vadovus ir su jais projektg aptarti". NVI
vadove nebuvo supa2indinta su atlikto audito ataskaitos projektu, o apie atlikto audito rezultatus
pirmiausia suiinojo is" Eniasklaidos: iiniasklaidoje prandimai apie atliktq auditq ir jo rezultatus
pasirode 2019-04-03, o NVI Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyriaus
atlikto audito pdyma pateikta tik 2019-04-05.
Taigi, audito igvados ir rekomendacijos buvo parengtos remiantis prielaidomis, esant
netiksliai ir neigsamiai informacijai, nesuteikiant galimybes Institutui pateikti atsiliepimq ir
aptarti rezultatus. Buvo igvieginta abejotino pagrjstumo ir teisingumo informacija, kuri zemina
NVI ir jo darbuotojq reputacijq, meta itarimq gegeli ant kilnios ir igskirtines Institito misijos
gydant ir tiriant ve2io ligq.
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Komentarai del galimos korupcijos tikimybes vieguosiuose pirkimuose vidaus audito
Del darbuotojy kompetencijos ir kvalifikacijos
Pa2ymoje nurodoma, kad NVI Viegqjq pirkimq specialistq kompetencija bei kvalifikacija
nepakankama ir turetq bati tobulinama.
Paaigkiname, kad NVI Viegqjq pirkimq specialistq kompetencija yra aukgto lygio, darbuotojai
turi aukgtuosius igsilavinimus ir ilgamete patirtj vieguju pirkimq srityje, nepaisant to kiekvienais metais
keliama kvalifikacija Ivairiuose vieguju pirkimq srities seminaruose. Vykdomas tarp istaiginis
bendradarbiavimas ir gerosios praktikos dalinimasis, mokymq ar seminarq aktualijq bei teismines
praktikos aptarimas. Toks bendradarbiavimas nereikalauja iglaidq brangiems ir igpopuliarintiems
privaalq asmenq rengiamiems seminarams.
Nepaisant to 2017 — 2018 metais dalyvauta mokymuose:
• vgl „Gyvybes mokslq ir edukologijos instituto" rengti 3 daliq mokymai;
• „Viegieji pirkimai, klinikine praktika bei jstatymo raid& laboratorineje diagnostikoje";
• VPT organizuota konferencija „Maitinimo paslaugq / maisto produktq viegieji pirkimai;
• VPT organizuoti seminarai apie vieguosius pirkimus;
• VTEK organizuoti mokymai;
• „Verslo
kartu su advokatq kontora „Ellex Valiunas" organizuota konferencija "Viegieji
pirkimai 2018".
• Kasdieninis darbas komandoje, pasitelkiant tiek vidaus, tiek igores teisininkus, dalinantis
patirtimi.
• Transparency International Lietuvos skyriaus organizuojamos diskusijos, kartu ir su Specialiqjq
tyrimq tarnyba ir be jos.
Pa4mime, kad audito grupe neprage pateikti duomenq apie NVI vieguju pirkimq specialistu
kvalifikacija ir kompetencijq. Nepaisant to, NVI siekdamas atsilvelgti rekomendacijas del viegqjq
pirkimq specialistq kvalifikacijos kelimo, prago pateikti gaires ir reikalavimus viegqjq pirkimq
specialistq kvalifikacijai, pagrjstas ir reikalingas metines investicijas j jq kvalifikacijos kelimq.
Del darbuotojy papildomo apmokejimo
Papildomas darbo uhnokestis buvo mokamas projektuose Idarbintiems asmenims bei papildomai
skiriamos legos u2 neplanuotq darbo kruvio padidejimq, t.y. kai vienas is skyriaus darbuotoju
susirgdavo ilgam laikui arba kol bus rastas naujas darbuotojas (vienam is darbuotojq igejus E motinystes
atostogas).
Del netinkamo pirkimo dokumenty rengimo
10-tame paiymos lape ivardintas faktas apie Vieggju pirkimq tarnybos (toliau — VPT) nutraukta
pirkimq. Del 2016 m. NVI vykdyto didhosios sales rekonstravimo darbq su techninio projekto
koregavimu pirkimo, pa2ymime, kad VPT atliko sio pirkimo atitikties Viegujq pirkimq Istatymui ir
kitiems susijusiems teises aktams vertinimq, surage igvadq, ipareigojo nutraukti pirkimq ir paskyre
administracines nuobaudas komisijos nariams. Taigi pakartotinis §io pirkimo vertinimas
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proceduriniu viegosios teises aspektu yra perteklinis ir teisiniq pasekmiq sukelimas ui tq patj
paieidimq, kuris jau buvo jvertintas, nustatytas, o jpareigojimai jvykdyti, yra negalimas. Per 2016 —
2018 metus ivykdyta apie 3 200 pirkimq, del kuriq audito komanda neturejo nei vieno konkretaus ir
argumentuoto komentaro del netinkamo pirkimo dokumentq rengimo ar kitq proceduriniq pakidimq,
taelau visuomenei pateikiamas vienintelis pakidimas, nustatytas 2016 metais.
Del pirkimy is darbuotojy, buvusiy darbuotojy ir kity susijusiy istaigy darbuotojy
15-ame ir 41-ame pa2ymos lapuose nurodyta, kad NVI su jstaigos darbuotoju sudare sandoriq u2
2.896,20 eurq. Pa2ymime, kad sandoris buvo sudarytas, kai gis asmuo nebuvo NVI darbuotojas.
Sandorio data 2016 m. lapkrieio 10 d. Minimas asmuo NVI buvo jdarbintas 2017 m. sausio 31 d.
Auditorei (grupes vadovei) gi informacija ai§kiai buvo sudeliota ir nusiqsta elektroniniu balu (su
igpildomosiomis dokumentq kopijomis), todel palymoje yra igkraipomi faktai.
Del pirkimy is vieno tiekejo
Pabre2iame, kad NVI pateike visus pragomus dokumentus, per neproporcingai trumpq laikq
ivelgiant j informacijos kiekj, jskaitant naudojamos medicinines irangos ir atskirai medicininiq
prietaisq atsarginiq daliq sumas bei kiekius, irangos prie2iiiros paslaugq pirkimas (333 pirkimo dalys)
buvo pateiktas atskirai. Atsarginiq daliq suvestineje yra itin daug duomenq, NVI sisteminant duomenis,
taikant "Microsoft excel" formules iki auditoriq norimq pjaviq buvo nusiqstos patikslintos lenteles.
Todel negalime atsakyti u2 auditoriq grupes gebejimus atlikti tinkamq informacijos susisteminimq.
• 19-ame ir 20-ame palymos lape nurodoma, kad nustatyti du atvejai (linijiniq greitintuvq
pirkimai), kai tarptautiniai pirkimai nebuvo skaidomi i dalis, NVI nepateike pagrindimo, kodel
neskaide pirkimo j dalis, tokiu bfidu pa2ymoje teigiama, jog buvo pakistas VPj 28 str. 1 d.
Paaigkiname, jog 2017-05-02 (Nr. PR2017-127) ir 2018-01-11 (Nr. PR2018-32) atskirais
tarptautiniais pirkimais jsigyti linijiniai greitintuvai, kuriq bendra verte 8. 986.428,00 eurq.
2017-05-02 pirkimu NVI ketino jsigyti vienq linijinj greitintuvq su programine iranga procesq
valdymui, skirtq onkologiniq ligq gydymui, kartu su jo pristatymu, instaliavimu/idiegimu ir parengimu
naudoti, jrangos testavimu, personalo apmokymu.
Atliekant 2017 m. linijinio greitintuvo pirkimo konkursq buvo vadovaujamasi VPI nuostatomis,
galiojusiomis iki 2017-07-01. Pa2ymoje yra pateikta neteisinga informacija, nes pirkimo parai§kos 17
dalyje yra aigkiai nurodyta, kodel pirkimas nera skaidomas i atskiras pirkimo dalis. NVI jvertinusi, jog
nuo 2017-07-01 jsigalios jstatymo pasikeitimas, pirkimo neskaidymo i dalis pagrindimq aprage, nors
pagal tuo metu galiojanelq VPI redakcijq privalomo pagrindimo del objekto neskaidymo
tarptautiniuose pirkimuose nebuvo.
Todel darytina igvada, kad jstatymo 28 straipsnio 1 d., kuri dar nebuvo jsigaliojusi, NVI
nepaleide.
2018-01-11 pirkimu NVI ketino jsigyti vienq linijini greitintuvq su spindulio gydymo
proceduros vaizdinimo ir valdymo sistema, skirtq onkologiniq ligq gydymui, kartu su jo instaliacija
NVI patalpose. Tiekejas turejo savo leSomis pristatyti Sias prekes i NVI, sumontuoti prekes patalpose,
taip pat instaliuoti/jdiegti prekes, jas testuoti ir apmokyti pirkejo personalq.
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VPj 2 straipsnio 26 dalis apibreka, kas yra prekiq sutartis: Prekiq viegojo pirkimo—
pardavimo sutartis (toliau — prekiq pirkimo sutartis) — viegojo pirkimo—pardavimo sutartis, kurios
dalykas yra prekes (prekiq pirkimas, nuoma, finansine nuoma (lizingas), pirkimas igsimoketinai,
numatant jas jsigyti ar to nenumatant), taip pat jsigyjamq prekiq pristatymo, montavimo, diegimo ir
kitos jq parengimo naudoti paslaugos, jeigu gios paslaugos tik papildo prekiq tiekimq.
VP! 28 str. 2 d. nustatyta: Tarptautinio pirkimo atveju gio straipsnio 1 dalyje nurodyta pareiga
skaidyti pirkimo objektq j dalis netaikoma, jeigu perkaneioji organizacija pirkimo dokumentuose
pagrindka, kad del to sumaIetq tiekejq konkurencija, pirkimo sutarties vykdymas taptq per daug
brangus ar sudetingas techniniu pokilriu, skirtingq pirkimo objekto daliq jgyvendinimas butt! glaudkai
susijes ir del to perkaneiajai organizacijai atsirast4 butinybe koordinuoti gill daliq tiekejus ir tai keltq
rizik4 netinkamai jvykdyti pirkimo sutartj, ar nurodo kitas pagrjstas aplinkybes, del kuriq netikslinga
pirkimo objektq skaidyti j dalis.
Perkant linijinj greitintuvq, tiekejas turejo sumontuoti ir instaliuoti preke (jei reikia, papildomai
pasitelkdamas subrangov4), nes tik tokiu atveju galiotq prekes garantija. Del pirkimo objekto
sudetingumo, medicinines jrangos specifikos, radiacines saugos reikalavimq prekes montavimui
reikalingas patalpas turejo parengti tas pats tiekejas, kuris pardave linijinj greitintuvq, todel pirkimo
skaidyti j dalis buvo nejmanoma. Projektavimo darbai negalejo bati atlikti ig anksto, kadangi patalpos
turejo biiti pritaikytos konkreeiam linijiniam greitintuvui. Prieg paskelbiant konkursq nebuvo 2inoma,
koki4 parametrq linijinj greitintuvq jsigys jstaiga ir kokie konkreelai patalpq pertvarkymai bus
reikalingi. Pa2ymime, kad perkaneioji organizacija, atsilvelgdama j VPj 17 str. 2 d. 1 p. nurodytq
pirkimq tikslq, turetq jvertinti, ar pirkimo objekto skaidymas j dalis / apjungimas ukikrina racional4
legs! naudojimq (pavyzdkui, ar igskaid2ius pirkimo objektq j dalis tiekejai nesiulys didesni4 paslaugq
kainq lyginant su tuo atveju, jeigu pirkimo objektas nebutq igskaidytas j dalis arba jeigu pirkimo
objektas butt, igskaidytas j didesnes dalis, ir pana§iai). Siuo atveju, jeigu preke, jos montavimo ir
instaliavimo darbai butt! buve perkami ig skirtingq tiekejq, perkaneioji organizacija galimai butt"
patyrusi finansiniq nuostoliq, kadangi tiekejas tokiu atveju negaletq suteikti garantijos prekei, ir
perkandioji organizacija, nesant garantijos, pati turetq moketi 112 visus remonto ir prekes prie2iUros
darbus. Tiekejas, jvertintes visus pirkimo dokumentuose, sutarties projekte bei techninese
specifikacijose perkanelosios organizacijos nurodytus jsipareigojimus pateike vienq kainq.
Pasiulymq pateikes tiekejas vadovaujantis pirkimq dokumentq reikalavimais nurodo
pasitelkiamus subrangovus. Atkreipiame demesj, kad jmone nurodo, jog remonto darbai kainuos
80.000,00 eur (t.y. 1,78 proc. nuo bendros vertes), projektavimo darbai 10.000,00 eur (t.y. 0,22 proc.
nuo sutarties vertes). Rangos ir projektavimo darbai sudaro tik iki 2 proc. nuo bendros projekto
vertes, todel efektyvumas ir racionalumas yra proporcingai iglaikytas.
Atsikvelgdami i Sias aukkiau adestytas prieiastis ir argumentus, nesutinkame su audito
igvadose konstatuotu VPj 28 str. 1 d. paleidimu.
• 20-ame pa2ymos lape teigiama, kad reikalavimas del butino linijinio greitintuvo spindulio
pluogto charakteristikq pilno suderinamumo su jstaigoje turimq linijiniq greitintuvq charakteristikomis
yra nelogi§kas ir perteklinis.
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Pa2ymime, kad auditoriai neprage NVI pateikti reikalavimo pagrjstumo, taeiau pa2ymoje daro
i§vadq, kad NVI tokio reikalavimo tikslingumo nepagrinde. Argumentuotai gclestome pozicijq del
suderinamumo:
Spindulinio gydymo metu pacientas yra apgvitinamas suplanuotu (1. reikalingu sunaikinti
navikq; 2. igsauganeiu kritinius organus/sveikus audinius) spinduliuotes kiekiu. Jis yra suskaieiuojamas
atsilvelgiant j spinduliuotes kokybe (kokiq jq sugeneruoja jranga), realizavimo kokybe (kaip jq
formavimo jrenginiai sugeba realizuoti), skaieiavimo metodus (spinduliuotes sklidimo modeliavimas;
sklindaneios spinduliuotes dozes generavimo/sukurimo algoritmai; spinduliuotes formavimo jrenginiq
(daugialape diafragma, kolimatorius, pleigtai ir t.t.) judejimo optimizavimas, idant sukurti norimq dozes
pasiskirstymq). Skirting} gamintojq visi gie parametrai skiriasi. Vidutinio sudetingumo gydymo planas
yra kuriamas per vienq dienq. Stereotaksiniai planai kuriami 2-3 dienas. Atitinkamai jie yra tikrinami
(verifikuojami), realizuojant juos ant fantomo. 2iarima, ar jranga sugeba jgyvendinti skaitmenines
komandas (sugeneruotq planq). Jei jranga ir skaieiavimo algoritmai yra vienodi (suderinti), pacientas
jrangos gedimo atveju gali bUti tiesiog perkeliamas j kitq linijinj greitintuvq, i§laikant tq paeiq kokybe.
Tai ukikrinama prailginant veikianeiq linijiniq greitintuvq darbo laikq. Esant nesuderintai jrangai,
turetq bUti kuriamas naujas gydymo planas, kuris, net ir sukarus, nebiaq tokios paeios kokybes. Taigi
atsirastq tam tikri neapibratumai paciento gaunamoje dozeje. Plano sukarimui reikalingas tam tikras
laikas, o turint omenyje, kad vienu linijiniu greitintuvu vidutiniSkai gydoma apie 50 pacientq, tai
jrenginio gedimo atveju, akivaizdu, kad didkoji dalis pacientq, gydytq nesuderintq spindulio pluo§to
charakteristikq linijiniu greitintuvu, negautq suplanuoto gydymo. Analogigka situacija atsitinka ir
tuomet, jei sugenda vienas i§ suderintq linijiniq greitintuvq. Tuomet kruvis negali bUti paskirstomas
tolygiai ant likusiq jrenginiq, kadangi ant vieno ig ji4 butq reikalingos ilgai trunkaneios perplanavimo
bei realizavimo verifikavimo proceduros. Tam tikrais atvejais, ypae taikant stereotaksinj gydymq ar
suderintq chemospindulinj gydymq, praleidkamos spindulines proceduros reikgmingai blogina veil°
kontroles ir iggyvenamumo rezultatus. Mokslinis straipsnis kuriame pagrindhama argumentacija: Jiang
M, Liu S, Gao J, Feng Q, Zhang Q. A Usability Study of 3 Radiotherapy Systems: A Comparative
Evaluation Based on Expert Evaluation and User Experience. Med Sci Monit. 2019;25:578-589.
Published 2019 Jan 20. doi:10.12659/MSM.913160.
Taigi reikalavimas del Wino linijinio greitintuvo spindulio pluato charakteristikq pilno
suderinamumo su jstaigoje turimq linijiniq greitintuvq charakteristikomis yra logigkas ir
pagrjstas vieninteliu siekiu — ultikrinti tinkamq, savalaik4 ir kokybigkq spindulinj gydymq NVI
onkologiniams pacientams.
Taip pat palymetina, kad pastarasis (2018 mete}) pirkimas buvo kuruojamas eigoje ir tikrinamas
Europos Sqjungos kuruojaneios organizacijos Centrines projektq valdymo agenturos, patikros vyko tiek
dokumentalios, tiek patikrinimas vietoje. Centrine projektq valdymo agentara po patikrinimq
informavo, jog pastebejimq neukiksuota bei rekomendacijq neteikia.
• Pa'iymoje pateikta, jog buvo vykdyta ma2os vertes pirkimq apklausos balq, apklausiant
vienintelj tiekejq UAB „Tradintek" ul 333 462,89 eurq sumq yra nesuprantama, nes nesutampa su NVI
turimais ir auditoriams pateiktais duomenimis. Todel komentuoti sio teiginio negalime. Skaieiuojant,
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kad 2016-2017 metais pirmus 3 ketvittius jsigyjant jrangos daliq, remonto darbq ar technines
prie2iiiros paslaugq (pa2ymoje nurodytos aplinkybes) sumos yra 2enkliai maksnes.
• Del linijiniq greitintuvq remonto: 2016 ir 2017 m. pirmus 3 ketvireIus gleista 88 000,69 Eur
linijiniams greitintuvams, kuriq nera 2018-12-31 medicinos jrangos sqrage (inv. Nr. T1164004 ir
1640026). Sie linijiniai greitintuvai buvo nura§yti atitinkamai 2018 m. birzelio men. ir 2017 m. spalio
men., todel jrangos sqra§q 2018-12-31 dienai nepateko. Viegqjq pirkimq skyriaus vedejo 2019 m.
kovo men. 22 d. 12:37 min. siotame laigke grupes vadovei ai§kiai buvo pateikta informacija is
jstaigos „Labbis" vidines apskaitos programos, kuriame nurodyta, jog linijiniai greitintuvai (Nr.
T164004; Nr. 1640026) yra nura:s'yti. Daugiau apie i§kilusias klaidas ar neatitikimus jokiomis
priemonemis NV1 nebuvo informuota.
• 20-ame pa1ymos lape aptartas medicinines jrangos technines prithuros ir remonto paslaugq
pirkimas, kuris buvo suskaidytas 333 dalis. Pa'iymoje teigiama, kad pirkimo is tokio kiekio daliq
organizavimas nera efektyvus, juolab, kad jo pasakoje sutartys sudarytos tik su vieninteliu tiekeju, todel
galimai yra tik formalus procedural vykdymas, nesiekiant padidinti konkurencijos ar pritraukto naujq
dalyviq.
Pa2ymime, kad pirkimas buvo vykdomas kaip tarptautines vertes pirkimas atviro konkurso
badu, kurj istatymas leid2ia vykdyti visais atvejais, todel pirkimo organizavimo protokolas, del pirkimo
bildo parinkimo, neprivalomas.
Pirkimas buvo skaidomas dalis pagal atskirq medicining jrangq, siekiant padidinti
konkurencijq tarp tiekeju, ko pasakoje pasiftlymus pateike 26 tiekejai 326 dalims bei buvo sudarytos
sutartys su 21 tiekeju (su UAB „Limeta" 160 daliq; su UAB „B.Braun Medical" 54 dalims; su UAB
„Mundia" 33 dalims; su UAB „Tradintek" 26 dalims; UAB „Principalmed LT" 10 daliq; su UAB
„Salmeda" 7 dalims; su UAB „Anmeda Techna" 5 dalims; su UAB „ Roche Lietuva" 6 dalims; su
UAB „Grains" 5 dalims; UAB „Hospitex Diagnostics Kaunas" 3 dalims; UAB „Interlux" 3 dalims;
UAB „Medig Lietuva 2 dalims;Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas 2 dalims; su UAB
„Diamedica", Siemens Healtheare OY Lietuvos filialas, UAB „Diagnostines sistemos", UAB
Litfarma", UAB „Sorb chem", UAB „Vtrolab", UAB Arbor Medical Corparation LT", UAB
„Kodmeda" ir UAB „Vilmedica" 1 daliai).
Taigi pirkimo skaidymas j dalis nebuvo formalumas, sutartys sudarytos ne su vienu, o su
21 tiekeju, taip uitikrinant konkurencijq tarp tiekejq.
• 4 vnt. jrangos, kuriai buvo perkama paslauga, 2018-12-31 dienai nuragyti, todel pagal auditoriq
pragymq, pateikti irangos wagus iki 2018-12-31 dienos, wage ir atsarginiq daliq wage egzistuoja
jrangos inventorinis numeriai.
• 20-ame pa2ymos lape daroma prielaida, kad NVI nutekino informacijq, kadangi UAB
„Tradintek" pateike pasifilyme tiksliq suplanuotq pirkimo objekto kainq.
Paaigkiname, kad tarines dozimetrijos sistema buvo pirkta is 2018 metal linijinio greitintuvo
pirkimo sutaupytq legq, pritarus Centrinei projektq valdymo agentarai (toliau — CPVA). Linijinio
greitintuvo sutartis buvo pavieginta 2018-01-31. Turines dozimetrijos sistemos pirkimo proceduros
pradetos (paraigkos data 2018-05-25) 2018-06-06 dien4 (skelbimas igsiqstas j VPT). Taip pat CPVA
vie§ai skelbia apie skiriamas legas jstaigoms, todel nera sudetinga suskaieluoti likutine sumq. VPT
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skelbtose gairese „Rinkos konsultacijos: i§§akiai ir galimybes" nurodyta: „Nors prievole vykdyti rinkos
tyrimq nejtvirtinta jokiame teises akte, jis negali buti igvis neatliekamas ar atliekamas atmestinai,
kadangi VII 17 str. 2 d. 1 p. ir KSPI 29 str. 2 d. 1 p. numato reikalavimq legas naudoti racionaliai.
Rinkos tyrimas paprastai yra efektyviausia priemone planuojant pirkimui reikalingas legas ir nustatant
pagrindinius pirkimo objektui keliamus reikalavimus." Siuo atveju, pirkimo paraigkoje nustatant legas,
skirtas Turines dozimetrijos sistemai jsigyti, buvo atliktas rinkos tyrimas ir, be kitos informacijos buvo
su2inota ir tiekejo UAB „Tradintek" sitiloma kaina. Atviro konkurso metu tiekejas pateike tokiq paelq
kainq, kokiq buvo nurodes rinkos tyrimo metu, o kitq tiekejo, kurie atviro konkurso metu butt pateike
pashilymus u2 malesne kainq, neatsirado.
Audito palymoje daroma prielaida, kad NVI nutekino informacijq, tae'iau pagal aulaiau
paminetq informacijq konstatuojame faktq, kad pasifilymo kaina sutampa su pirkimui
suplanuotomis le§omis.
• Pasak Audito pa2ymos, 2018-08-23 sutartyje Nr. PR2018-207 laparoskopinio adatkoeio ir
instrumentq rinkinio technineje specifikacijoje nurodyta, kad instrumentai irju dalys turi tikti prie NVI
naudojamq Karl Storz videolaparaskopines sistemos prietaisq. Auditas teigia, kad pateiktuose
duomenyse nenurodyta, kas buvo §io jrenginio tiekejas, ir kad tiekejas UAB „Tradintek" vienintelis
pateike pasiftlymus j abi konkurso dalis ir juose pripthntas laimetoju.
NVI pabrdia, nors ir pasiglymq pateike vienintelis tiekejas, tgiau konkursas buvo viegai
skelbtas ir atliktas atviro konkurso budu ir visi tiekejai galejo siulyti instrumentus, kurie tiktq
jstaigoje turimoms sistemoms. Pirkimo dokumentuose nurod2ius pagrindines frangos pardavejq, bag
pa2eistas konkurencijos principas, tuo tarpu perkanaloji organizacija suteike galimybe visiems
tiekejams siulyti savo prekes.
• Viegojo pirkimo atviro konkurso bfidu vykdytas pirkimas „Videolaringoskopijos irenginio,
infuziniq pompq, defibriliatoriaus, chirurginiq instrumentq ir kateteriq pirkimas" buvo suskaidytas 7
pirkimo dalis. Pirmoje pirkimo dalyje tiekejo UAB „Tradintek" pasiulyta kaina videolaringoskopijos
irenginiui — 15 548,50 Eur su PVM virgijo perkanelosios organizacijos suplanuotq kainq — 15 000,00
Eur su PVM. Todel Komisija, vadovaudamasi VP4 63 str. 1 dalies 2 punktu, nutare kviesti tiekejq
UAB „Tradintek" derybas del pasialyme pateiktos kainos suma2inimo, tiekejo UAB „Tradintek"
pirkime 2018-06-21 pateiktq pasialymq Nr. 180621/07 laikant pirminiu pasiulymu. Derybq metu buvo
deramasi tik del 1 pirkimo dalies, videolaringoskopijos irenginio. Galutine kaina fiksuota 14.762 Eur.
Pirkimo teisetumo, ekonomigkumo, rezultatyvumo ir efektyvumo lygis — aules'CIausias, todel kyla
pagrjstas klausimas, kodel tokia informacija, neigiamu atspalviu yra vieginama audito palymoje. Tuo
tarpu 6-7 pirkimo daliai tiekejo pashilymq negauta (pasialymq eile nenustatyta), todel buvo nusprcsta
vykdyti neskelbiamas derybas, kaip tai nurodyta Komisijos 2018-08-01 protokole Nr. V31-141:
Komisija konstatuoja, kad 2018 m. birzelio men. atviro konkurso bfidu jvykusiame pirkime
„Videolaringoskopijos jrenginio, infuziniy pompy, defibriliatoriaus, chirurginiy instrumenty ir
kateteriy pirkimas" (pirkimo verte 76 800,00 Eur su PVM (68 004,68 Eur be PVM)) 6 ir 7 pirkimo
dalyje negauta tiekejy pasifilymy, todel, vadovaujantis LR Vie:syjy pirkimy istatymo 71 str. 1 d. 1 p.,
prekes gali buil perkamos neskelbiamy deryby bfidu. Buvo parengti pirkimo dokumentai (kvietimas,
pasiulymo forma, sutarties projektas), sukurtas pirkimas CVP IS (pirkimo nr. 394402), tiekejas UAB
"Tradintek" teike pasialymq, buvo nustatyta pasiulymq eile ir sudarytos sutartys. Todel pa2ymos teiginj
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"Tokiu bildu flora iglaikytos nuoseklios pirkimq vykdymo procedaros, o sprendimas nera pagrjstas"
laikome nepagristu.
• 21-o pa2ymos lapo paskutineje pastraipoje pateiktg informacija grind2iame taip:
NVI Atviras konkursas „Chirurginig sialq ir medicinos priemoniq pirkimas" buvo vykdomas 40
skirting} prekig, is kurk daliai prekiq buvo skelbtas pakartotinas atviras konkursas, nes ankstesniais
pirkimais prekes nebuvo nupirktos. Pirkimas buvo skaidomas 40 pirkimo dant!, nes perkamos
medicinos prekes nera beveik identigkos: pvz. chirurginiai siulai igskaidyti i 11 pirkimo (lath!, nes jie
skiriasi savo storiu, ilgiu, med2iaga, siulo adatos dyd2iu, kiekvienas skirtingas sifilas naudojamas
atitinkamai skirtingoms operacijoms; kateteriai igskaidyti i 2 pirkimo dalis, nes skiriasi
reikalaujamas jg ilgis; sujungejai i 2 pirkimo dalis, nes buvo perkami skirtingq charakteristikg
sujungejai: trigakiai ir viengakiai; atsiurbejo maigai i 2 pirkimo dalis, nes buvo perkami maigai su
mikrobiologiniu vokuvu ir be mikrobiologinio vokuvo ir pan.
Rinkoje egzistuoja labai specifiniq chirurginig sink! ar bet kokiq kitq prekig, kuriq pvz. turi tik 1
tiekejas, todel grupuodami ar net apjungdami visg asortimentg galimai sukurtumem igskirtines sglygas
vienam tiekejui. Pirkimas igskaidytas i 40 pirkimo daliq, siekiant padidinti konkurencingumq, kg
parodo pirkimui pasiulymus pateikg 21 tiekejas. Tiekejg pretenzijq del pirkimo suskaidymo i 40
pirkimo (talk} nebuvo gauta. UAB „Skirgesa" pasiulymas pirkimo objektui „Rinkinys (Fle6er tipo)
aplikatoriq sistema ginekologinems brachiterapijos procedikoms" buvo atmestas vadovaujantis Vieggjg
pirkimq istatymo 45 str. 1 d. 4 p., nes Tiekejas pateike neigsamius dokumentus ir per NVI nustatytg
terming nepatikslino pasifilymo, t.y. nepateike informacijos apie tandemo kampus.
• PasZymoje nustatyta, kad vienas UAB „Tradintek" darbuotojas dirba NVI, dekojame u2
atkreipt4 demesi ir informuojame, kad 2019-04-09 dienq kreipemes Vyriausigjg tarnybines etikos
komisijg del gios situacijos teisinio ivertinimo, informacijos pateikimo, konsultacijos ir rekomendacijq.
• Del imones UAB „Tradintek" audituojamu laikotarpiu igsimoketos 3,8 min. eur dividentq, NVI
neturi galimybes komentuoti, kadangi NVI nevaldo ir nekontroliuoja jokiq privaiq imoniq, tarp
jq ir UAB „Tradintek".
• Pa2ymoje be login& sekos traktuojama, kad yra pakistas VP1 del to, jog neskaidome pirkimo
atskiras pirkimo dalis, kitose vietose, jog per smulkiai skaidome. Argumentuotai, remiantis VP1 bei
Vieggjg pirkimq tarnybos direktoriaus isakymu nurodome, kad aptariamo pobarZio atvejais, NVI
vykdant vieguosius pirkimus, vadovaujamasi gig teises aktq nuostatomis:
Lietuvos Respublikos viegqjq pirkimq istatymas
„28 straipsnis. Pirkimo objekto skaidymas 1 dalis:
1. Tarptautinis pirkimas privalo bad, o supaprastintas ar sio istatymo 2 priede nurodyty
socialiniy ir kity specialiyjy paslaugy pirkimas gali bad atliekamas skaidant pirkimo objektg dalis,
kuriy kiekvienai numatoma sudaryti atskirq pirkimo sutarti, ir apibreliant sizl daliy apimtj ir dalykq.
Pirkimo objektas skaidomas dalis kiekybiniu, kokybiniu pagrindu ar pagal skirtingus jo igyvendinimo
etapus.
35 straipsnis. Pirkimo dokumenty turinys
2. Pirkimo dokumentuose turi biiti nurodyta:
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9) perkanoiosios organizacijos sprendimo del tarptautines vertes pirkimo objekto neskaidymo
dalis argumentai, kaip nustatyta sio jstatymo 28 straipsnio 2 dalyje;"
Viegqjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsejo 30 d. isakymu Nr. 1S-139 patvirtintose
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektq skatinimo dalyvauti vieguosiuose pirkimuose rekomendacijose
nurodoma:
„5. Siekiant sudaryti sglygas verslo subjektams dalyvauti dideks apimties pirkimuose,
perkanoiajai organizacijai rekomenduojama:
5.1. skaidyti dideles apimties pirkimus j dalis. Tokiu atveju pirkimo daiiy dydis atspindi verslo
subjekty galimybes, o pirkimo daily turinys atitiks verslo subjekty specializacijq. Be to, pirkimy
skaidymas dalis, sudarantis sglygas dideks apimties pirkimuose dalyvauti didesniam verslo subjekty
skaiNui, skatina konkurencingumg rinkoje."
Todel 333-jq jrangos vienetq aptarnavimo, chirurginiq siulu, medicinos priemoniq ir
didele dalj kitq pirkimq skaidome j atskiras 333, 40, 11 ar kitokj skaieiq pirkimo daliq, tokiu
budu siekdami maksimalios konkurencijos bei skaidrumo. Negrupuojame jrangos ar kitaip
dirbtinai nesudarome palankiq galimybiq laimeti vieninteliam tiekejui.
Del pirkimy is askirtinio tiekejo
• DASFA ir KO. Buvo vykdomas ma2os vertes pirkimas apklausos budu. Vadovaudamiesi VPI
nuostatomis pabreliame, kad kvalifikaciniai reikalavimai malos vertes pirkimams neprivalomi.
Sqskaitos faktUros ir priemimo-perdavimo aktai su lokalinemis sqmatomis buvo pateikti elektroniniu
pagtu 2019-03-22, 13-15 lapai.
• Del MB „Pastatq sistemos" (Durq ir langq remontas). Buvo vykdytas vidasis pirkimas
skelbiamos apklausos budu (komisijos 2018-03-08 protokolo Nr. V31-29 sprendimas), todel
konkurse pasiulymus teikti galejo visi norintys. UAB „Altitude", nurodyta paraigkoje, nepateike
pasiulymo. Del nesudetingq paslaugq atlikimo pobaiio, kvalifikaciniai reikalavimai keliami nebuvo
(malos vertes pirkimams jie neprivalomi), todel nugaletojas buvo grinktas is 6 pateikusiq
pasiulymq, kaip pateikes maIiausiq kainj. Komisija vertindama potencialq laimetojq, neturejo ir
negavo jokios treelqjq galiq informacijos, jog imone MB "Pastan) sistemos" negebes ar negeba teikti
nesudetingq paslaugq. Sio ir kito pirkimo metu buvo maksimaliai stengiamasi sukurti konkurencingq
aplinkq bei kaip rodo rezultatai NVI legos panaudotos racionaliai ir efektyviai.
Del MB „Pastatq sistemos" (Vedinimo frangos prie2iftra ir remontas). (2016-2018 m. pirkimo
paraigkose nurodoma, jog pirkimai vykdyti kreipiantis j vienq tiekejq, kadangi su juo galioja ilgalaike
sutartis Nr.PS 2015-61).
Ne visais atvejais buvo kreipiamasi j vienq tiekejq: 2016 m. 2 pirkimai, kuriuose kreiptasi i 3
tiekejus, 2017 m. 3 pirkimai, kuriuose kreiptasi j 3 tiekejus, 2018 m. 2 pirkimai, kuriuose kreiptasi
3 tiekejus.
Pirkimo paraigkose, nurodyta ne viena sutartis, o kelios, kurios sudarytos su MB „Pastatq
sistemos" (t.y. kondicionieriq prieiara ir remontas, sutarties Nr. PS 2015-61, NVI vedinimo sistemq
prithura ir remontas, sutarties Nr. PS 2017-5; MTC vedinimo sistemos prithara ir remontas sutarties
Nr. PS 2017- 18).
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Pa2ymoje traktuojama: "2017 m. vykdyta 19 neskelbiamq pirkimq is §ios imones, kreipiantis
vienq tiekejq bei nekeliant jokiq kvalifikaciniq ar kitq reikalavimq, neapragant detaliai pirkimo
objekto."
2017 m. buvo vykdyta 3 pirkimai, kuriuose kreiptasi j 3 tiekejus bei nugaletoju paskelbtas MB
„Pastatq sistemos" (2017-01-23 pirkimo paraigka Nr. V50-49 „Kigeniniq ir hepafiltrq pirkimas",
pirkimo verte — 9528,12 Eur su PVM; 2017-04-13 Nr. V50-302 „Kondicionieriq pirkimas", pirkimo
verte — 8544,96 Eur su PVM; 2017-09-08 Nr. 694 „Vedinimo ir oro kondicionavimo darbai", pirkimo
verte — 1545,34 Eur su PVM).
Taip pat vykdyti 2 pirkimai, kuriuose kreiptasi j vienq pirkejq MB „Pastan! sistemos" (2017-0222 pirkimo paraigka Nr. V50-149 „Vedinimo sistemq ir kondicionieriq aptarnavimo ir remonto
paslauga", sudaryta sutartis PS 2017-18, pirkimo verte 1797,66 Eur su PVM; 2017-04-13 Nr. 302
„Kondicionieriai", pirkimo verte — 2723,25 Eur su PVM.
15 pirkimq buvo vykdyta vedinimo sistemq ar kondicionieriq gedimq atvejais, todel paraigkose
buvo nurodytos galiojaneios vedinimo sistemq ar kondicionieriq aptarnavimo ir remonto sutartys bei
defektiniai MB „Pastatq sistemos" aktai, kuriuose buvo nurodomos gedimq prie2astys bei atsarginiq
detaliq, reikalingq pagalinti gedimams vertes (2017-03-14 paragka Nr. 197, pirkimo verte — 1049,43
Eur su PVM, aptarnavimo sutartis PS 2015-61; 2017-03-24 paraigka Nr.243, pirkimo verte —915,00 Eur
su PVM, aptarnavimo sutartis PS 2015-61; 2017-04-25 paraigka Nr.34, pirkimo verte —199,65 Eur su
PVM, aptarnavimo sutartis PS 2017-5; 2017-04-25 paraigka Nr. 322, pirkimo verte —1597,20 Eur su
PVM, aptarnavimo sutartis PS 2017-5; 2017-06-20 paraigka Nr.381, pirkimo verte —592,90 Eur su
PVM, aptarnavimo sutartis PS 2015-61; 2017-06-29 paraigka Nr. 535, pirkimo verte —396,26 Eur su
PVM, aptarnavimo sutartis PS 2015-61; 2017-06-30 paragka Nr.536, pirkimo verte —1129,29 Eur su
PVM, aptarnavimo sutartis PS 2017-5; 2017-08-07 paragka Nr. 615, pirkimo verte — 1205,16 Eur su
PVM, aptarnavimo sutartis PS 2015-61; 2017-08-29 paraigka Nr.788, pirkimo verte —3090,82 Eur su
PVM, aptarnavimo sutartis PS 2017-5; 2017-09-01 paraigka Nr.789, pirkimo verte —314,20 Eur su
PVM, aptarnavimo sutartis PS 2017-18; 2017-09-29 paraigka Nr.786, pirkimo verte —1771,78 Eur su
PVM, aptarnavimo sutartis PS 2015-61; 2017-09-29 parai§ka Nr.787, pirkimo verte —410,92 Eur su
PVM, aptarnavimo sutartis PS 2017-18; 2017-08-07 paraigka Nr. 615, pirkimo verte — 1205,16 Eur su
PVM, aptarnavimo sutartis PS 2015-61; 2017-11-08 paraigka Nr.953, pirkimo verte —5396,60 Eur su
PVM, aptarnavimo sutartis PS 2017-5; 2017-11-08 paragka Nr.955, pirkimo verte —474,32 Eur su
PVM, aptarnavimo sutartys PS 2015-61, PS 2017-18).
Iki 2017-07-01 gie pirkimai buvo vykdomi vadovaujantis NVI Direktoriaus 2015-01-02
jsakymu Nr. R8-211 patvirtintomis NVI supaprastintq viegqjq pirkimq taisyklemis T1 P16.
• Pa4moje ragoma, kad 2016 m. vykdyta 18 ma2os vertes neskelbiamq neplaniniq pirkimq
baldams jsigyti. Pirkimai vykdyti kreipiantis j vienq tiekejq. Sitilomo kviesti tiekejo pagrindimas —
socialine
Detalizuojame aplinkybes, kurios pa2ymoje yra igkraipytos ir neatitinka faktq:
2016 metais (finansiniais metais) baldams jsigyti bendra suma sudare 13 620,36 eur be PVM
(20 malos vertes neskelbiami pirkimai). Imone ne vienintele, kaip traktuojama paraigkoje, nes kitus
2 pirkimus laimejo skirtinga }mono.
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Visi pirkimai vykdyti vadovaujantis VP! (iki 2017-07-01) nuostatomis bei NVI Direktoriaus
2015-01-02 jsakymu Nr. R8-211 patvirtintomis NVI supaprastintq vieggjq pirkimq taisyklemis Ti
P16.
Kadangi bendra vise} ma2os vertes pirkimq vereiq suma baldams jsigyti per finansinius metus
sudare 13 620,36 Eur be PVM (20 malos vertes neskelbiami pirkimai), o pagal tuo metu
galiojan6iq NVI supaprastintq viegqjq pirkimq taisykliq TI P16 115 punktg, „perkaneioji organizacija,
pra§ydama pateikti pasiulymus, privalo kreiptis j 3 ar daugiau tiekejq, kai pirkimo sutarties verte virgija
15 000 Eur (be pridetines vertes mokeselo), jei yra pakankamai tiekejq...", buvo kreipiamasi j vien4
tiekej4 socialine jmone UAB „Justura", nurodytq pirkimo paraigkoje pirkimo iniciatoriaus.
10 pirkimo paraigkq nurodyta, kad pirkimas planuotas (Pirkimo paraigkos 2016-06-02 Nr.
V50-327; 2016-08-03 Nr.V50-452; 2016-08-18 Nr. V50-479; 2016-08-26 Nr. V50-501; 2016-09-14
Nr. V50-572; 2016-0920 Nr. V50-20; 2016-10-17 Nr. V50-71 1; V50-712; V50-713; 2016-11-28 Nr.
V50-822). 8 paraigkose nurodyta, kad pirkimas neplanuotas.
• Pa2ymoje ragoma, kad kai kuriq bald} pirkimo paragkose kaip pirkimo pagrindimas nurodoma,
jog perkama is tokiq institucijos pirkimo piano eilu6i4, ir pagal tokius BVP2 kodus kaip „Polietileno
mai§ai ir mai§eliai giukglems bei atliekoms" (19640000-4), „Vandenilis, argonas, inertines dujos,
azotas ir deguonis" (24111000-5), „Grindq padengimas apsaugine emulsija" (90910000-9), „Tepalines
alyvos ir tepimo priemones" (09211000-1), „Informacines rodykles, lenteles ir stendai" (44423450-0),
„Statybos darbai" (45000000-7) ir kt., nors pirkimo objektu nurodomi baldai.
Pa2ymoje nurodoma klaidinga interpretacija. Si informacija, nurodyta 17 pirkimo paraigkos
punkte, skirta jstaigos finansq skyriui (vidaus skyriq komunikacijai). Pirkimo iniciatorius nurodo, kad
perskirto savo biud2et4 ir baldus perka is sutaupytq legq (po ankstesniq vykdytq viegqjq pirkimq
sutaupymq), skirtq kitoms prekems jsigyti. Pirkimo paragkos 1 — ajame punkte, visada nurodomas
pirkimo objektas ir BVPZ kodas. Visose nurodytose paragkose naudojamas tinkamas BVP2 kodas.
Taip pat atkreiptinas demesys, jog tai yra tik pirkimo parai§ka, verelq skai6iavimas ir BVP2 kodo
galutinis kodo parinkimas gali skirtis nuo parai§koje iniciatoriaus nurodomo (labai retai), nes tam ir yra
vieggjq pirkimq skyriaus komanda, kad grupuojant ir matant pirkimq visumq, galima objektyviausiai
parinkti BVP2 kod4.
• Pa2ymoje teigiama, kad 2016-08-18 pirkime Nr. V50-479, pirktos 3 kedes, verte 54,45 cur su
PVM (penkiasdegimt keturi eurai 45 cnt), institucija elektroniniu pagtu atskleide tiekejui pirkimui
skiriamq le§q sumq.
Tiekejui buvo nurodytas maksimalus biud2etas Siam pirkimui jvykdyti, nes rinkos analize
parode, kad daugumos tiekejq vienos kedes verte didesne. Pirkimui skirtas legas perkaneloji
organizacija gali nurodyti pirkimo dokumentuose (planuose, skelbime apie pirkim4) ir tai nepa2eis VPj
nuostatq, nors to daryti nera privaloma. Taip pat VPJ leidiia redaguoti pirkimo dokumentus iki
pasiulymo pateikimo termino pabaigos. Tai nustatyta VPI (sena redagcija) 27 straipsnio 4 dalyje:
nesibaigus pirkimo pasitilymq pateikimo terminui, perkan'aioji organizacija savo iniciatyva gali
paaigkinti (patikslinti) pirkimo dokumentus (nuostata taikoma tarptautines vertes pirkimuose, o
supaprastintuose pirkimuose pirkimo dokumentl4 tikslinimo tvarka turi b5ti apragyta supaprastintq
pirkimq taisyklese). Perkant per CPO taip pat galima nurodyti maksimalq biudietq. Tick oficiali
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VPT pozicija tiek jstatymas nedraud2ia nurodyti pirkimo dokumentuose maksimali4 kainq. Todel
pa2ymoje ragomas skandalingas kaltinimas, jog yra atskleid2iama informacija, neatitinka tikroves.
• Del palymoje nurodomos informacijos apie UAB „Justura" vadovq, NVI nekomentuos, kadangi
neturi jokios informacijos. NVI vadovaujasi teises aktais. Kol si jmone nera jtraukta j nepatikimy ar
melagingq tiekejy sqragus, tol teisigko pagrindo atmesti tokios jmones pasifilymq, neturime.
• Pa2ymoje paIymeta, kad UAB „Justura" rekvizitai.lt yra deklaruojama, kad su NVI sudarytL
sutarely verte nuo 2015 metq yra 152 000 Eur.
Atkreipiame demesj, kad 2019 m. kovo 22 d. audito igvados Nr. VA-6 audituojamas
laikotarpis yra nurodytas 2016-2018 metq. Kyla klausimas, del kokios prie2asties yra naudojami
duomenys nesusije su audituojamu laikotarpiu.
2018 m. Viegqjy pirkimi skyrius, siekdamas eliminuoti didelj kiekj malos vertes pirkimy
baldams isigyti, paskelbe supaprastintj atvirq konkursq. 2018-06-12 buvo pasiragyta sutartis 12
men. su galimybe pratcsti du kartus po 12 men. PR 2018-18 su laimetoju socialine jmone UAB
„Justura" . Sutartyje nustatyta metine igperkamoji verto baldams jsigyti - 40 000 Eur su PVM.
Del gautos paramos pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos jstatymq
•

47-ame ir 50-tame pa2ymos lapuose apraAyta parama.
Norime atkreipti demesj, kad 2014-07-02 Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu Nr. 629
patvirtintq Nacionalinio vaio instituto istaty 7.6 punkte Institutui yra igkeltas tikslas teikti auk:s'eiausio
lygio specializuotas ir individualizuotas onkologijos asmens sveikatos prie2iiiros paslaugas Lietuvos ir
u2sienio gyventojams. Institute pacientai yra itin jautri ir pa2eid2iama visuomenes grupe onkologiniai ligoniai. Valstybe nekompensuoja dideles dalies Europos Sqjungoje registruotq naujq
vaistq, kuriq efektyvumas jrodytas tyrimais, indikacijos patvirtintos ir yra jtraukti j tarptautines
gydymo metodikas/gaires. Todel Institutas siekdamas uitikrinti galimybe onkologiniams
pacientams gauti gydymq naujausiais vaistais teikia pragymus privaeloms jmonems suteikti paramq
valstybes nekompensuojamais vaistais. Tokiu biidu gauta parama vaistais yra jvertinama eurais ir
buhalterigkai apskaitoma. Todel paIymime, kad is 2016-2019 m. Instituto gautos 1,8 min. curt}
paramos, parama vaistais sudare 1 559 264,73 eurq, kurie buvo panaudoti pacientq gydymui.
Pa2ymoje nurodoma, kad nera jokios tvarkos, reglamentuojan6ios paramos skyrimq ir
naudojimq. Pasiymime, kad NVI direktoriaus 2015-01-23 jsakymu Nr. R8-547 „Del paramos
apskaitos tvarkos aprago F 1-TA2 patvirtinimo" NVI buvo patvirtinta paramos gavimo ir apskaitos
tvarka. Taip pat, kiekvienais metais NVI direktoriaus jsakymu yra sudaroma paramos priemimo ir
skirstymo komisija (pvz. NVI direktoriaus 2019-01-02 jsakymas Nr. R8-1 „Del paramos komisijos
patvirtinimo"), paskiriami atsakingi asmenys.
Komentarai del vidtljt! ir privaelq interest! derinimo deklaravimo vidaus audito
Pa2ymoje teisingai nurodoma, kad NVI turi pasitvirtinusi vidine tvark4 del viegqjq ir privaelq
interesq derinimo, yra patvirtinusi asmenq, kurie privalo deklaruoti privaelus interesus, pareigybiq
wag., yra paskyrusi atsakingq asmenj u2 deklaracijl kontrole, turi ir naudojasi prisijungimu prie
Vyriausiosios tarnybines etikos komisijos administruojamos PIDTIS sistemos. Papildomai pa2ymime,
kad NVI aktyviai dalyvauja darbuotojq gvietime privatiq interesq derinimo klausimais, rengia ir platina
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lankstinukus, metodine medkagq, iniciavo Vyriausiosios tamybines etikos mokymus NVI
darbuotojams del privgig interest} deklaracijq pildymo ir interest} derinimo klausimais.
Suprantame, kad privaig interesq deklaracijq teikimo kontrole turi didele reikgme ukikrinant
antikorupcine aplinkq istaigoje, todel atsi2velgsime rekomendacijas skirti didesni demesi deklaracijg
stebesenai, jq analizei ir igankstinig rekomendacijq sura§ymui. Siekiant maknti nepotizmo keliamas
rizikas NVI darbuotojams bus priminta apie tai, kad privaig interest! deklaracijose turi butt pateikti
duomenys apie jq sutuoktini, sugyventini, partneri, taip pat duomenys apie artimus asmenis ar kitus jam
2inomus asmenis, del kuriq gali kilti interest} konfliktas, o privatig interest! deklaracijose nurodyti
duomenys bus analizuojami.
Komentarai del igvadq
Susiekimo ministerijos Vidaus audito skyriaus atlikto audito igvadas dalyje del konstatuot NVI
padarytti pa2eidimq vykdant viduosius pirkimus, vertiname kaip nepakankamai argumentuotas, o
aukkiau paminetais aspektais — kaip ne visigkai atitinkaneias realiq fakting situacijq, todel subjektyvias, o atskirai aptartais atvejais — gristas tik prielaidomis, o ne tikslia ir igsamia informacija,
t.y. - ne objektyviai pagristas NVI esanalais, auditui pateiktais ir §iame rake igdestytais faktiniais
duomenimis, kuri4 visit pateikti auditq atlikusiems asmenims del objektyvi4 prielas6ig (nepagristai
trumps} terming, galimai iganskstinio auditoriq pokario ir negebejimo ar nenorejimo atsi2velgti ir
vertinti NVI administracijos ir atsakingq darbuotojg pateikti duomenq ir paaigkinimg) nebuvo
galimybes. Be to, NVI nebuvo suteikta galimybe pateikti savo atsiliepimq i nustatytus pa2eidimus, jg
argumentacijq, aptarti akivaizdkus netikslumus ir akivaizdkai faktinems aplinkybems
pridtaraujanolus auditoriq teiginius. Todel, istaigos vertinimu, tokia situacija kenkia ne tik paelos
istaigos, bet ir joje dirban6io personalo reputacijai.
NVI atkreipia demesi i audito pa2ymoje ir jos i§vadose i§vardintas pastabas, pastebejimus ir
rekomendacijas. Taelau aulaiau ivardinti punktai neturi pakankamo teisinio pagrindimo, jg
argumentavimas audito pa2ymoje ir igvadose vertintinas kaip subjetyvus ir akivaizdkai neteisingas,
kaip ir aplinkybe, kuriai auditoriams nepavyko surinkti jokiq irodymq, nors ji yra nurodoma audito
igvadoje, jog atlikto audito metu gauta informacija, kad NVI vyksta prekyba pacientq eilemis.
Esame dekingi Susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyriui u2 aktyviai atkreiptq
visuomenes demesj j
pirkimq skaidrumo ir precizigkumo svarbq bei viegqjq ir privaeiq
interesq deklaravimo naudq. Pritardami siai pozicijai, NVI inicijavome ir/ar atlikome pirminius
veiksmus, kuriais siekiama nedelsiant reaguoti j Susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyriaus
pateiktas atlikto audito igvadas ir rekomendacijas:
• Parengtas NVI direktoriaus isakymas del privaelg interesq deklaracijq kontroles, pavedant uz
priva'dig deklaracijq kontrole NVI atsakingam asmeniui iki 2019 m. gegu2es 31d. (1) atlikti igsamiq
darbuotojg pateiktq privgig interest! deklaracijq apskaitq PIDTIS, ivertinti deklaracijose nurodytus
duomenis ir ipareigoti deklaruojaneius asmenis igtaisyti nustatytas klaidas; (2) ivertinti darbuotojq
privatig interesq deklaracijose pateiktus duomenis ir parengti igankstinig rekomendacijq projektus.
• Kreiptasi i Vyriausiqjq tarnybines etikos komisijq del konsultacijos ir rekomendacijg,
siekiant priimti tinkamus sprendimus darbuotojo, dirban6io NVI ir UAB „Tradintek",
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• NVI vidaus auditui pavesta ivertinant Susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyriaus
pa2ymoje pateiktq informacijq ir atsitiktines atrankos badu atlikti NVI darbuotoj4 gaunamq priemokl4
ta papildomq darbq auditq.
• Patikrinta visa informacija, susijusi su viegaisiais pirkimais ir vertintos rizikos. Svarstoma
apie papildomus vidinius patikrinimus atsitiktine tvarka nuo pirkimo iniciavimo iki galutinio rezultato.
• NVI direktoriaus isakymu atsakingam NVI padaliniui pavesta parengti atnaujintq ir
detalizuotq NVI turimos medicinines jrangos sqragq.
• Su viegaisiais pirkimais susijusiems asmenims bus skirtas didesnis demesys apie skaidresnj
bei efektyvesnj teises aktq vykdymq.
• Siekiant ma2inti nepotizmo keliamas rizikas NVI darbuotojams bus priminta apie tai, kad
privgiq interesq deklaracijose turi bati pateikti duomenys apie j4 sutuoktinj, sugyventini, partneri, taip
pat duomenys apie artimus asmenis ar kitus jam 2inomus asmenis, del kuriq gali kilti interest
konfliktas, o privatiq interesq deklaracijose nurodyti duomenys bus analizuojami.
• Siekiant ukikrinti paskesnj racionalq Susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyriaus
pateikti atlikto audito igvadq ir rekomendacijq igyvendinimq bei vieggiq pirkimq skaidrumo didinimq,
NVI direktoriaus isakymu sudaryta darbo grupe, kuriai pavesta atlikti audito pa2ymoje pateiktg i§vad4 ir
rekomendacijg analize ir parengti pasiulymus del konkrediy priemoniy igyvendinimo.
Suprasdama antikorupcines aplinkos kurimo ir viektiq interesq tenkinimo svarbj, NVI pa2ymi,
jog visada laikesi ir toliau laikysis Lietuvos Respublikos viekijq pirkimq bei kin.) galiojan6iq jstatymt4
ir teises aktq vykdydama savo veiklq.

Direktoriaus pavaduotoja mokslui ir pletrai,
laikinai einanti direktores pareigas

