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Kopija: 

Lietuvos architekt4 s~ungai 


Lietuvos architekt4 Iiimams 

Lietuvos Respublikos ap1inkos ministerijai 

DEL LIETUVOS ARCHITEKTl) BENDRUOMENES PETICIJOS - PRETENZIJOS 
LIETUVOS ARCHITEKTl) S1\JUNGAI 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau - LMT A) atsakydama j Lietuvos architekt4 
bendruomenes (toliau - Bendruomene) atstov4 Ausros ir Viktoro Kormilcev4 el. pastu 2015 m. 
lapkriCio 20 d. gautq 1aiskq, kuriuo yra Bendruomenes vardu teikiama peticija - pretenzija del 
LMT A vykdyto viesojo pirkimo konkurso Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studij4 miestelio 
Oland4 g., Vi1niuje architektUrini4 projektini4 pasiUlym4 parengimui (pirkimo Nr. 160381) (toliau 
- Pirkimas), teikia atsakymq del pateikt4 pastebej im4: 

1) Bendruomenes atstovai nurodo, kad Vertinimo komisijos nari4 skaiCius neatitiko 
ne1yginio skaiciaus nuostatos (pazeista Lietuvos architekt4 s~ungos architektUrini4 konkurs4 
nuostat4, patvirtint4 Lietuvos architekt4 s~ungos tarybos 20014 m. rugsejo 4 dienos sprendimu 
(toliau - Nuostatai) 35.1 punktas). LMTA pirmiausia noret4 atkreipti Bendruomenes atstovu 
demesj, kad LMT A vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieStU4 pirkim4 jstatymo (toliau 
lstatymas) nuostatomis yra perkanCioji organizacija, todel Pirkimas privalejo bUti vykdomas 
vadovaujantis siuo lstatymu. Lietuvos architekt4 s~ungos (toliau - LAS), kuri Pirkimo metu teike 
Pirkimo organizavimo pas1augas pagaJ sudarytq sutartj, Nuostat4 6 punktas aiskiai numato, kad 
esant lstatymo ir Nuostat4 norm4 konkurencijai , prioritetas teikimas lstatymo normoms. lstatyme 
(prasom Zr. lstatymo 16 str. 2 dali) yra aiskiai nurodoma, kad komisijos nari4 skaiCius priva10 buti 
nemazesnis nei 3 fiziniai asmenys. PapiidoITl4 reika1avim4 del ne1yginio komisijos nari4 skaiciaus 
nera keliama. 

2) Peticijoje-pretenzijoje teigiama, kad Pirkimo rezultat4 aptarime, Vertinimo 
komisijos narys S. Mikstas pristate Komisijos darbo eigq: "pradzioje du Komisijos nariai G. 
Blaiiiinas ir S. Mikstas is 28 Konkurso vertinimo komisijai pateikt4 darb4, atrinko 7 geriausius, 
kuriuos veliau jau visi Komisijos nariai jdemiai nagrinejo ir svere kiekvienq aspektq." (anot 
Bendruomenes atstov4 buvo paieistas Etikos kodeksas, objektyvumo ir nesa1iskumo nuostatos, taip 
pat Nuostat4 103 , 42.3,39,3.3,3.4, 16, 17,50, 104, 105, 106, 108, 100, 101, 103, 105,25.15.4, 
25.16 punktai), taip pat nurodoma, kad Vertinimo komisijos narys R. Dargis, neda1yvavo Komisijos 
posedyje ir ba1so teisy perleido architektui M. Paka1niui. Nepaskirti atsarginiai nariai (pazeista 
Nuostat4 101, 103, 36, 34 punktai). Noretume atkreipti demesj, kad pateiktos ap1inkybes neatitinka 
faktiskai egzistavusi4, t.y. Vertinimo komisijos nariai projektinius pasiUlymus vertino visi kartu, 
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vadovaudamiesi Vertinimo komisijos darbo reglamentu bei Pirkimo s~lygose nustatytais vertinimo 
kriterijais. 

3) Bendruomenes atstovai nurodo, kad galutine Vertinimo komisijos sudetis turejo 
buti patvirtinta Pirkimo s~ygose (paieistas Nuostat4 34 punktas). Atkreiptinas demesys, kad nei 
Istatyme, nei kituose viesuosius pirkimus reglamentuojanciuose teises aktuose nera jpareigojimo 
tvirtinti Pirkimo s~lygomis komisijos sudetj ir atitinkamai j~ su skelbimu apie vies'lij pirkim~ 
viesinti. Vadovaujantis lstatymo 16 straipsnio nuostatomis, Vertinimo komisija buvo sudaryta 
perkanciosios organizacijos vadovo jsakymu. Manytina, kad siekiant apsaugoti Komisijos narius 
nuo galimo spaudimo, issaugoti, kuo didesnj j4 neSaliskum~ ir objektyvum~, tokia Vertinimo 
komisijos sudetis neturet4 buti vieSinama. 

4) Bendruomenes atstovai mano, kad paskirtas Pirkimo koordinatorius pats 
asmeniskai priiminedamas Pirkimo dalyvi4 darbus, paieide anonimiskurno s~yg~ (paieista 
Nuostat4 21, 22, 24.5, 25.15.4, 25.16,84,25.11,25.12 punktai).1S Bendruomenes atstov4 pastabos 
nera aisku, kokiais veiksmais Pirkimo koordinatorius priimdamas ir registruodamas Konkursui 
pateiktus projektus paieide anonimiskumo s~lyg~. Tuo paciu, noretume atkreipti demes!, kad 
Nuostatose Pirkimo koordinatoriui yra numatyta viena is pareig4 vykdyti Pirkimo darb4 priemim~, 
registravim~. 

5) Bendruomenes atstovai nurodo, kad Pirkimo dalyviai- paskelbtieji Pirkimo 
prizininkai - palaike ir palaiko su Vertinimo nariais, uzsakovu, koordinatoriumi rysius kaip: 
partneriai, darbdaviai, darbuotojai, savininkai, uzsakovai, kt. asmeniniai tiesioginiai rysiai (pazeista 
Nuostat4 3.5, 54, 56, 90 pUnktai). Nera nurodytos aplinkybes, kuriomis Bendruomenes nariai 
remdamiesi daro tokias isvadas, todel sio peticijos-pretenzijos teiginio nera galimybes 
pakomentuoti placiau. 

6) Pirkimo s~lygose nebuvo nurodytas vertinimo kriterijus - LMTA miestelio 
jvaizdis, kuriuo buvo vertinti pateikti dalyvi4 darbai (paieista Nuostat4 104, 55, 9.2 punktai). 
Bendruomenes atstov4 prasytume atkreipti demesj j Pirkimo s~lyg4 8.4.3.2 pUnkte nurodyt~ 
kriterijaus parametr~: "Architektfuos raiska". 

7) Bendruomenes atstovai nurodo, kad LMT A miestelio konkursas, atsizvelgiant j 
apimtis, turejo buti fonnuojamas kaip dviej4 etap4 konkursas (paieista Nuostat4 9.2 punktas). 
Noretume atkreipti demesj, kad nurodyta nuostata yra rekomendacinio pobudzio (nera privaloma), 0 

tai reiskia, kad ar organizuoti vieno, ar dviej4 etap4 Pirkim~, paliekama sprysti paCiai organizacijai , 
atsizvelgiant j realiai susiklosCiusias s~lygas. 

Atkreiptinas demesys, kad Pirkime del vardijam4 Bendruomenes atstov4 pastebejim4 
nebuvo pateikta pretenzija (-4) vadovaujantis Istatymo nuostatomis. 

LMT A Bendruomenes atstovams dekoja uz issakytus pastebej imus del Pirkimo, taciau 
remdamiesi auksciau isdestytais argumentais, manytina, kad LMT A vykdydama Pirkim~ laikesi 
lstatymo, uZtikrino Tiekej4 konkurencij~ bei nepazeide teises akt4 reikalavim4. 

Rektorius prof. Zbignevas Ibelgauptas 
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