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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PAVEDIMO VYKDYTI CENTRINĖS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS

FUNKCIJAS

2022 m. birželio      d. Nr.

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos

biudžetinių įstaigų įstatymo 91 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo

111 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalies 2 punktu, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Suteikti teisę Šilalės rajono savivaldybės administracijai atlikti centrinės perkančiosios

organizacijos (toliau – Šilalės rajono CPO) funkcijas.

2. Pavesti Šilalės rajono CPO nuo 2023 m. sausio 1 d. teikti pirkimų veiklos paslaugas Šilalės

rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms ir viešosioms įstaigoms, kurių savininkė yra Šilalės

rajono savivaldybė (toliau – Įstaigos).

3. Pavesti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir Įstaigų vadovams iki 2022

m. gruodžio 31 d. atlikti visus veiksmus ir pasirašyti visus dokumentus, reikalingus tam, kad Šilalės

rajono CPO galėtų teikti Įstaigoms reikalingų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų veiklos paslaugas, o

Įstaigos įsigyti joms reikalingų prekių, paslaugų ar darbų.

4. Įpareigoti Įstaigų vadovus, nepriklausomai nuo to, ar Įstaigos per einamuosius finansinius

metus prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti sudaromų sutarčių bendra vertė neviršija 30 000 Eur

(trisdešimt tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio), pirkimus, kurių sutarties vertė viršija 15

000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio), atlikti Lietuvos Respublikos

viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 1 dalyje nurodytu būdu.

5. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės rajono

savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt. ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams

adresu (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
 (Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

DĖL PAVEDIMO VYKDYTI CENTRINĖS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS

FUNKCIJAS

 (sprendimo projekto pavadinimas)

Parengto sprendimo projekto tikslai. Parengto sprendimo projekto tikslai, uždaviniai ir

laukiami rezultatai: vykdomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimas.

Sprendimo projektu siekiama Savivaldybės tarybos pritarimo pavesti Šilalės rajono savivaldybės

administracijai atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas.

Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimas. Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo

nuostatoms viešuosius pirkimus, kurių vertė viršija 15 000 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio) ir

didesnė, bus privaloma vykdyti centralizuotai per Centrinę perkančiąją organizaciją. 

Sprendimą dėl centrinių perkančiųjų organizacijų steigimo, jų teisinės formos ar teisės

atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas perkančiajai organizacijai suteikimo, taip

pat dėl konkrečių pirkimų atlikimo kitų perkančiųjų organizacijų vardu savivaldybėse pagal

kompetenciją priima savivaldybių tarybos. Kiekvienoje savivaldybėje turi būti užtikrinta, kad

savivaldybės kontroliuojamos (valdomos) perkančiosios organizacijos pirkimai, kurių sutarties

vertė viršija 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio), būtų atliekami

šio įstatymo 82 straipsnio 1 dalyje nurodytu būdu. Siekiant įgyvendinti šią pareigą, turi būti sukurta

Šilalės rajono savivaldybės centrinė perkančioji organizacija.

Sprendimo projektas parengtas vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 6

dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 91 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Lietuvos

Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 111 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalies 2 punktu.

Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad

tokių pasekmių būtų išvengta. Nenumatoma.

Laukiami rezultatai. Siekiant įgyvendinti šią įstatymo nuostatą, turi būti sukurta

savivaldybės centrinė perkančioji organizacija. Priėmus sprendimą sumažės viešųjų pirkimų

proceso išlaikymo kaštai. Tai bus pasiekta per Šilalės rajono savivaldybės administracijoje ir Šilalės

rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra Šilalės rajono

savivaldybė įdiegtos programinės įrangos funkcionalumą. Viešųjų pirkimų procesų centralizavimo

reikšmė turi būti suprantama kaip viešųjų pirkimų procedūrų organizavimas, kai tam tikra konkreti

perkančioji organizacija yra atsakinga už viešųjų pirkimų ir kompetencijų sutelkimą vienoje vietoje

kitų perkančiųjų organizacijų naudai. Perkančiosioms organizacijoms iš esmės naudingas viešųjų

pirkimų centralizavimas, kadangi tada faktiškai jos nebevykdo dalies viešųjų pirkimų procedūrų, o

už jas centralizuotai tai atlieka centrinė perkančioji organizacija. Tai padidintų konkurenciją bei

mažintų įsigyjamų prekių, paslaugų ir darbų kainas. Iki 2023 m. sausio 1 d. bus reikalinga keisti

Šilalės rajono savivaldybės administracijos ir Įstaigų vidaus teisės aktus, kurie reglamentuoja

viešųjų pirkimų procesus. Šilalės rajono centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas vykdys

naujai įkurtas Viešųjų pirkimų skyrius.



Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiu galios, priėmus teikiamą projektą. Sprendimo projektas

neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Projekto antikorupcinis vertinimas: teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas nėra

atliekamas, nes teisės akto projektu nebus reguliuojami visuomeniniai santykiai, susiję su Lietuvos

Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje reglamentuojamomis veiklos

sritimis.

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas                           Artūras Mikalauskas
(pareigos                                                                                                   (parašas, data)                    (vardas, pavardė)

2022-06-16
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