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Vilniaus miesto savivaldybės Merui A. Zuokui

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariams

Vilniečiams

Vilniaus m. savivaldybė imituoja bendradarbiavimą su visuomeninėmis organizacijomis,

proteguoja verslo interesus, pamindama rinkėjų interesus. Tokios išvados darytinos atsižvelgiant į žemiau

paminėtus faktus.

Lietuvos tėvų forumas (toliau - LTF) kartu su kitomis NVO dalyvavo Vilniaus m. savivaldybės

sudarytoje darbo grupėje dėl maisto produktų tiekimo Vilniaus m. ikimokyklinio ugdymo įstaigoms

konkurso koordinavimo. Paskutinis darbo grupės posėdis, kuriame dalyvavo ir LTF atstovai, įvyko 2013-

09-16.

2013-12-05 Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje buvo paskelbtas atviras konkursas „Maisto

produktų Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigoms pirkimas“ (toliau – Konkursas), kuris

neatitiko esminių darbo grupės priimtų Konkurso sąlygų.

Dėl to 2014-02-25 kreipėmės į Vilniaus m. merą ir savivaldybės narius raštu, kuriame prašėme:

1. Atsižvelgiant į VPĮ reikalavimus ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus

teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010,

išaiškinimą, kad konkurso sąlygų reikalavimai neturi būti didesni, nei būtini atsižvelgiant į

perkamų paslaugų pobūdį ir apimtį, atšaukti šiuo metu paskelbtą centralizuotą Konkursą.

2. Pirkimo objektą suskaidyti į grupes, kad tiesiogiai galėtų dalyvauti maisto produktų (mėsos,

pieno, duonos ir kt.) gamintojai.

3. Sudaryti sąlygas kiekvienai ugdymo įstaigai pagal įstaigos ar/ir įstaigos tėvų bendruomenės

pageidavimą pasirinktinai Konkursą organizuoti savarankiškai.

4. Savarankiškai organizuoti Konkurso nepanorusioms įstaigoms, besinaudojančioms

centralizuoto konkurso metu pasirinkto tiekėjo paslaugomis, sudaryti galimybę keisti tiekėją

esant pagrįstam poreikiui.

5. Organizuoti tiekėjų apklausą, kurios pagrindu sudarytu sąrašu ugdymo įstaigos galėtų naudotis

rinkdamosis tiekėjus.

6. Įstaigos bendruomenei paprašius pagalbos, padėti organizuoti Konkursą.

7. Sudaryti Vilniaus savivaldybės tarybai atskaitingą darbo grupę naujo Konkurso sąlygoms

parengti.
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Deja lig šiol iš Vilniaus m. mero nei žodžiu nei raštu negavome jokio atsakymo. Į mūsų raštą

sureagavo tik 3 tarybos nariai, kurių iniciatyva Vilniaus savivaldybėje buvo sukviestas pasitarimas.

Deja nei meras nei jo atstovai pasitarime nedalyvavo. Dalyvavę savivaldybės švietimo skyriaus

atsakingi asmenys išsamių atsakymų dėl organizuojamo Konkurso mums nepateikė. Priežastis –

po konkurso apskundimo negautas atsakymas iš Centrinės viešųjų pirkimų tarnybos.

2014-04-02 Centrinė viešųjų pirkimų tarnyba pateikia išvadą, kurioje nurodyti LTF

pastebėti ir Vilniaus savivaldybei įvardinti galimi pažeidimai, bei kiti konkurso sąlygų grubūs

pažeidimai. Deja jau pusmetis kaip Vilniaus m. savivaldybė nesugeba pašalinti Centrinės viešųjų

pirkimų tarnybos nurodytų pažeidimų ir paskelbti Konkurso. Konkurso paskelbimo data per

pastarąjį pusmetį buvo perkeliama jau 7 kartus. Dabar ji paskelbta 2014-09-30. Ar konkursas

įvyks šį kartą ar jis atitiks darbo grupės ir į ikimokyklines įstaigas vedančius vaikus tėvų lūkesčius,

vis dar paslaptis.

Prašome Vilniaus savivaldybės mero A. Zuoko atsakyti:

- ar bus atsižvelgta į minėto 2014-02-25 LTF rašte nurodytus prašymus?

- jei nebus atsižvelgta ar atsižvelgta dalinai, tai prašome išsamaus paaiškinimo kuo

remiantis atsisakoma išpildyti tėvų lūkesčius.

Prašome atsakyti į kiekvieną prašymo punktą.

Prašome atsakyti nedelsiant, dar iki Konkurso sąlygų paskelbimo.

PRIDEDAMA: 2014-02-25 LTF rašto Vilniaus savivaldybei kopija, viso 6 lapai.
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