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TYRIMO PAŽYMA DĖL MAITINIMO PASLAUGOS PIRKIMO 2019 M. JURBARKO
KRAŠTO ŠVENTĖI

Atsižvelgdamas į 2020 m. tarnybos veiklos planą, atlikau tyrimą dėl maitinimo paslaugos
pirkimo teisėtumo 2019 m. Jurbarko krašto šventei.
Tyrimo metu nustatyta, kad faktiškai maitinimo paslaugos pirkimą organizavo ir vykdė
Jurbarko kultūros centras (toliau – JKC).

TYRIMO EIGA
Maitinimo paslauga privalo būti nupirkta vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymo
nuostatomis. Todėl pirkimo maitinimo paslaugai gauti buvo įvertinta ar visi pirkimo
privalomi etapai ir procedūros buvo atliktos.
1.etapas
Kvietimas teikti pasiūlymus. Planuodama viešuosius pirkimus perkančioji organizacija
parengia kvietimą teikti pasiūlymus ir išsiuntinėja jį (naudodamasi nustatytomis viešumo
priemonėmis) kandidatams, kad šie galėtų parengti dokumentus ir pasiūlymą. Arba ar
tiekėjai tinkamai informuoti.
2. etapas
Atsiliepdamas į kvietimą konkurso dalyvis pateikia parengtą pasiūlymą perkančiajai
organizacijai. Tai paprastai atliekama po strateginio įvertinimo ir planavimo, viešajam
sektoriui taikant rinkodaros principus.
3. etapas laimėtojo nustatymas
Šis etapas prasideda nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo. Patikrinus pasiūlymų turinį
išrenkamas konkurso laimėtojas.
4. Įgyvendinimo etapas
Perkančioji organizacija ir konkursą laimėjęs tiekėjas sudaro sutartį ir ją įgyvendina.
Tyrimo metu buvo patikrinti faktai ir aplinkybės maitinimo paslaugos pirkimui Jurbarko
krašto šventei.
Tyrimui atlikti Jurbarko kultūros centro direktorė pateikė sekančius dokumentus:

1. Kvietimą teikti maitinimo paslaugai (skelbimas buvo patalpintas internetinėje JKC
svetainėje
2. Tiekėjų pasiūlymus.
3. Bendradarbiavimo sutartį su laimėjusiu maitinimo paslaugos tiekėju.
Jurbarko Kultūros centras (toliau – JKC) buvo įtrauktas į šventės organizavimo darbo grupę ir
gavo užduotį: organizuoti maitinimą šventės metu. Apie galimybę teikti maitinimo paslaugą buvo
paskelbta JKC tinklalapyje www.info@jurbarko-kc.lt
Į maitinimo paslaugos paketą buvo įtraukti šie pagrindiniai reikalavimai.
1. Dvaro parke renginio metu įrengti ne mažiau kaip 400 sėdimų vietų maitinimo zonoje.
2. Dvaro parke renginio metu aptarnauti ne mažiau kaip 4000 žiūrovų.
3. Išvardinti patiekalų asortimentą.
4. Paremti šventę piniginiu indėliu
Paskelbus kvietimą atsiliepė keturi tiekėjai. Tiekėjas pateikė pasiūlymą organizuoti maitinimą
Dvaro parke už 500 Eur ir jaunimo parke už 300 Eur. Savo siūlymą motyvavo tuo, kad koncertinėje
programoje nebuvo pakviesta ryškių Lietuvos populiariosios muzikos atlikėjų, o Grybo muziejuje
klasikinės muzikos koncertas, kurio metu maitinimas nevyksta.
Kadangi visų keturių kandidatų pasiūlymaai atitiko bendrus reikalavimus pagrindinis ir lemiamas
kriterijus buvo tiekėjo pasiūlyta šventės rėmimo kaina (piniginė suma).

Tyrimo metu buvo nustatyti faktai ir aplinkybės pateikiamos žemiau nurodytoje
matricoje.
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Paaiškinimai, komentarai

Tikrinama, ar pirkimo paskelbimui taikyti reikalavimai,
ar apie pirkimą paskelbta VPT numatyta tvarka ir
sąlygomis, įveįvertinamas informacinio pranešimo
paskelbimo faktas.

Tikrinama, ar ši skelbime nurodyta informacija atitinka
pirkimo sąlygose nurodytą: pirkimo objektas, sutarties
terminas, pratęsimo galimybė, kvalifikaciniai
reikalavimai ir pasiūlymų pateikimo terminas.

Pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai atitiko
skelbime nurodytus.

4. Ar perkančiosios
organizacijos buvo
nustatytas pasiūlymų
pateikimo terminas

5. Pasiūlymai įvertinti
pagal
pirkimo
dokumentuose
nustatytą pasiūlymų
vertinimo
kriterijų,
pasirinktą

Taip

Pirkime pasirinktas pasiūlymų vertinimo kriterijus –
didžiausia kaina.
Įvertinama, ar pirkimo sąlygose nustatyti vertinimo
kriterijai yra aiškūs, pagrįsti ir proporcingi pirkimo
objektui. Įvertinama informacija pirkimo sąlygose ir
Viešojo pirkimo procedūrų ataskaitoje, ar pasiūlymai
vertinti vadovaujantis mažiausios kainos ar ekonomiškai
naudingiausio pasiūlymo kriterijais.

Taip

Pasiųlyme buvo pateikti pagrindiniai reikalavimai
1. 2019 m. rugpjūčio 24 d. renginio metu (Dvaro
parke) įrengti ne mažiau kaip 400 sėdimų vietų
maitinimo zonoje
2. 2019 m. rugpjūčio 24 d. renginio metu (Dvaro
parke) aptarnauti ne mažiau kaip 4000 šventės
dalyvių
3. Nurodyti patiekalų asortimentą
4. Nurodyti piniginę sumą, kuria bus paremta
šventė

7.Ar buvo užtikrinta
pakankama
konkurencija

Taip

Buvo gauti 4 pasiūlymai
1. Valentinos Petronienės įmonė
2. UAB ,,ARSEM”
3. UAB ,,L KLUBAS”
4. ,,MATIPAULA”

8. Ar pirkimo sutartis
sudaroma su
laimėjusiu dalyviu

Taip

Pirkimo sutartis sudaroma su laimėjusiu dalyviu kuris
pasiųlė didžiausią šventės rėmimo kainą su Valentinos
Petronienės įmone

9. 9. Ar laimėtojo
kvalifikacijos atitiktis
pirkimo
dokumentuose
nurodytiems
kvalifikacijos
reikalavimams
įvertinta tinkamai

Ne

6. Ar pasiūlymai
atitiko reikalavimus

10.

Taip

Pasiūlymų pateikimo terminas nurodytas skelbime apie
pirkimą (2019-06-26) : terminas iki 2019-07-05.

10. Ar sudarant
pirkimo sutartį nebuvo
pakeista laimėjusio

Taip

Nevertinta, nes nebuvo poreikio.

2019 m. liepos 8 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo
sutartis Nr. SD (S) -15 tarp Jurbarko kultūros centro ir
Valentinos Petronienės įmonės. Įvertinama, ar pirkimo

tiekėjo pasiūlymo
kaina ir pirkimo
dokumentuose
užfiksuotos pirkimo
sąlygos

sutartyje nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina
atitinka nurodytą laimėtojo pasiūlyme ar derybų
protokole užfiksuotą galutinę kainą, ar pirkimo sutarties
sąlygos (atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka, prievolių
įvykdymo terminai, prievolių įvykdymo užtikrinimas,
sutarties galiojimas, sutarties pratęsimo bei keitimo
Nustatyta, kad pasirašant pirkimo sutartį nebuvo
pakeistos sutarties sąlygos.

IŠVADA:
Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes ir faktus, neabejodamas pateikta informacija
konstatuoju, kad maitinimo paslaugos pirkimas Jurbarko krašto šventei buvo įvykdytas
teisėtai, vadovaujantis visais viešojo pirkimo principais. Laimėtojas buvo nustatytas pagal
nurodytus kriterijus teisingai.

Jurbarko rajono savivaldybės kontrolierius

Saulius Jakštys

