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DĖL INFORMACIJOS APIE BŪSTO PRITAIKYMO ŽMONĖMS
SU NEGALIA ATLIKTŲ REMONTO DARBŲ PATEIKIMO

Patikrinus dokumentus, susijusius su būsto pritaikymo žmonėms su negalia remonto darbų
atlikimu, nustatyta, kad 2008 m. spalio 14 d. savivaldybės administracijos Ūkio ir architektūros
skyriaus vedėjas A.Giraitis suformulavo raštišką užduotį būsto pritaikymo žmonėms su negalia
darbams atlikti, kurioje buvo pasiūlyta kviesti 3 tiekėjus: UAB „Kalvarijos komunalininkas“,
Roberto Masionio individualios veiklos įmonę ir UAB „Kalvarijos statyba“. Raštiškos užduoties
trijuose prieduose nurodyti kokie darbai kiekviename iš būstų turėjo būti atlikti. Tiekėjams buvo
keliamas minimalus reikalavimas – teisės aktų nustatyta tvarka turėti išduotą leidimą vykdyti
aprašytus darbus (užduotis su priedais pridedama). Užduotyje nurodyta maksimali 105 750 Lt su
PVM pirkimo vertė, kurią įstatymai griežtai draudžia paskelbti tiekėjams. 2008-10-20 viešųjų
pirkimų komisija nutarė minėtų darbų pirkimą atlikti mažos vertės pirkimo būdu ir patvirtino
būsto pritaikymo žmonėms su negalia remonto darbų pirkimo sąlygas. 2008-10-21 tiekėjams –
UAB „Kalvarijos komunalininkas“, Roberto Masionio individualios veiklos įmonei ir UAB
„Kalvarijos statyba“ – buvo išsiųsti pirkimo dokumentai, kad minėtos įmonės pateiktų savo
pasiūlymus. 2008-10-28 buvo gauta vieno iš tiekėjų pasiūlymas. Darbų ir medžiagų lokalinę
sąmatą pateikė Roberto Masionio individualios veiklos įmonė, pasiūliusi darbus atlikti už
92996,02 Lt su PVM. Viešųjų pirkimų komisija, įvertinusi tiekėjo pasiūlymą ir jo kvalifikacijos
atitikimą pirkimo sąlygų keliamiems reikalavimams, nutarė kviesti Roberto Masionio
individualios veiklos įmonės atstovą pasirašyti darbų pirkimo-pardavimo sutartį. 2008-10-31
Kalvarijos savivaldybės administracija, atstovaujama direktorės Laimutės Misiukevičienės ir
Roberto Masionio individualios veiklos įmonė, atstovaujama savininko Roberto Masionio, sudarė
pirkimo- pardavimo sutartį (pridedama), kurios objektas – būsto pritaikymo žmonėms su negalia
darbai. Pagal sutartį darbai turėjo būti atlikti iki 2008-12-05 (sutarties 1 p.) ir rangovas
įsipareigojo darbus atlikti kokybiškai (sutarties 11.1 p.) bei darbams buvo nustatytas 5 metų
garantinis laikas (sutarties 8 p.). Atliktų darbų aktą rangovas pateikė 2008 m. gruodžio 23 d.
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-03-26 įsakymu Nr. D-103 sudaryta būsto
pritaikymo žmonėms su negalia komisija, kurios pirmininkas buvo tuometinis tarybos narys
Stasys Virbickas, pasirašė atliktų darbų aktą, tuo patvirtindama rangovo darbų priėmimo faktą.
Pagal pateiktą 2008-12-24 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 271 Kalvarijos savivaldybės administracija
už atliktus darbus Roberto Masionio individualios veiklos įmonei sumokėjo 92 996,02 Lt, iš kurių
19 343,17 Lt sudarė savivaldybės biudžeto lėšos ir 73 652,85 Lt Neįgaliųjų reikalų departamento

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšos. Minėtam departamentui grąžinta 10 611,31 Lt
nepanaudotų lėšų.
Patikrinimo metu nustatyti šie pastebėjimai:
1) 2008-12-23 atliktų darbų akte prie J.Basanavičiaus 19-8 bute atliktų darbų įtraukta
„gipso kartono montavimas 6 vnt. po 120 Lt, viso 720 Lt“, tačiau šio būsto medžiagų sąraše jokio
gipso kartono plokščių nėra įtraukta; taip pat Ugniagesių g. 16 ir Salaperaugio k. būstuose į
medžiagas įtraukta atitinkamai 10 vnt. ir 3 vnt. drėgmei atsparių gipso kartono plokščių, tačiau
tarp šiuose būstuose atliktų darbų nėra gipso kartono plokščių montavimo. Iš to nėra aišku kur
buvo montuotos gipso kartono plokštės ir kiek jų buvo sunaudota.
2) Visuose būstuose naudotų kai kurių tapačių medžiagų kainos skirtingos. Keleto
medžiagų kainos litais ir jų palyginimas su rinkos kainomis nurodytos lentelėje:
Būstas /
Medžiaga
Sienų plytelės
Grindų plytelės
Plytelių klijai
Dušo kabina
Vandens trapas

J.Basanavičiaus g.
19-8
120 Lt/m²
120 Lt/m²
19 Lt/kg
5000
150 Lt/vnt

Ugniagesių g. 16
100 Lt/m²
100 Lt/m²
14 Lt/kg
4000
86 Lt/vnt

Salaperaugio
kaimas
25 Lt/m²
50 Lt/m²
13 Lt/kg
2000
89,98 Lt/vnt

Rinkos kainų
intervalas
17,5–30 Lt/m²
24 – 40 Lt/m²
0,8–2,8 Lt/kg
1600-3000
5 – 50 Lt/vnt

Taip pat skiriasi tapačių darbų kainos:
Būstas /
J.Basanavičiaus g.
Darbas
19-8
Plytelių klojimas 150 Lt/m²
Dušo kabinos
1500
montavimas
Grindų pakėlimas 500 Lt/m²

Ugniagesių g. 16
80 Lt/m²
1500

Salaperaugio
kaimas
15 Lt/m²
300

200 Lt/m²

30 Lt/m²

Palyginus šiuos skaičius skirtumas yra matomas, kainos akivaizdžiai iškeltos, neatitinka
realių rinkos kainų, dėl ko kyla abejonių rangovo sąžiningumu.
3) Atliktų darbų akte įtrauktos pridėtinės išlaidos yra nepagrįstai didelės ir skirtingos
(viename būste jos sudaro 80 proc. visų darbų vertės, kituose dviejuose – 45 proc.), be to neaišku
kas sudaro šias pridėtines išlaidas (paprastai administravimo išlaidos sudaro apie 10-15 proc.).
4) Pirkimo sąlygų 13.3 punkte įtraukta sąlyga, kad „sutarties kaina sutarties galiojimo
laikotarpiu nebus keičiama“. Mano nuomone tokia sąlyga, ypatingai perkant remonto darbus,
turėtų būti formuluojama taip, kad sutarties kaina galėtų būti ir mažesnė už nurodytą sutartyje.
5) Pirkimo sąlygų 9.3 punkte išvardintos 4 aplinkybės, kurioms esant komisija atmeta
tiekėjo pasiūlymą. Viešojo pirkimo komisija, gavusi Roberto Masionio individualios veiklos
įmonės pasiūlymą, 2008 m. spalio 28 d. posėdyje įvertino tik tiekėjo kvalifikacijos atitikimą
reikalavimams, tačiau visiškai neįvertino kitų aplinkybių – pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygose
nustatytiems reikalavimams (9.3.3 p.), taip pat pasiūlyme pateiktų įkainių ir jų atitikimo LR
Statybos ir urbanistikos ministerijos patvirtintiems normatyviniams įkainiams bei rinkos įkainiams
(9.3.4 p.). Neįvertinus esminių sąlygų, buvo atsižvelgta tik į bendrą pasiūlymo sumą, kuri, mano
nuomone, tikrai prasilenkia su realiomis rinkos kainomis. Už tiekėjo pakvietimą pasirašyti sutartį
vienbalsiai balsavo visi viešojo pirkimo komisijos nariai.
6) Buvo pažeistas 2008 m. spalio 31 d. sutarties terminas. Sutarties 1 ir 7 punktuose
nurodyta, kad darbai turi būti baigti iki 2008-12-05, tačiau rangovas Roberto Masionio
individualios veiklos įmonė atliktų darbų aktą pateikė 2008-12-23. Sutarties 15 punktas leidžia
keisti sutartį šalių susitarimu, pakeitimus įforminant raštu, tačiau raštiško sutarties pakeitimo ar
kitokio raštiško susitarimo, kad darbai vėluos, nėra. Remiantis sutarties 14.3 p., rangovas, uždelsęs

objekto statybą, moka užsakovui 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl
to patirtus nuostolius, tačiau surinktais duomenimis delspinigių rangovas nemokėjo.
7) Atliktus rangovo darbus 2008-12-23 priėmė ir už juos pasirašė būsto pritaikymo
žmonėms su negalia komisijos pirmininkas Stasys Virbickas, nors tokios kompetencijos jam teisės
aktai nesuteikia. Vadovaujantis savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-10-18 įsakymu Nr.
D-224 patvirtintais minėtos komisijos nuostatais, būsto pritaikymo darbų priėmimo-perdavimo
aktą pasirašo Kalvarijos savivaldybės administracija pritarus minėtos komisijos nariams (nuostatų
19 p.). Komisijos pirmininkas ir jos nariai tik kontroliuoja ir dalyvauja, priimant perduodamus
neįgaliesiems pritaikytus būstus, o prireikus teikia pastabas ir pasiūlymus dėl darbų atlikimo
kokybės ir būsto pritaikymo tinkamumo (nuostatų 7.3 p., 8.4 p., 18 p.). Pažymėtina, kad dėl
priimamų darbų tinkamumo, kokybės komisija nevykdė jokio posėdžio ir nesurašė protokolo,
kuriame turėjo pareikšti savo pastabas.
Įvertinus visas aplinkybes, manytina, kad tiekėjas Roberto Masionio individualios veiklos
įmonė konkurso vykdymo metu galimai žinojo konfidencialią informaciją apie maksimalią šio
pirkimo vertę, apie remontuotinų būstų vertes, kadangi tik disponuojant tokia informacija
įmanoma pateikti konkursui pasiūlymą, kurio suma labai artima maksimaliai pirkimo vertei
(tiekėjo pasiūlyta suma 92 996,02 Lt, maksimali šio pirkimo vertė buvo 105 750 Lt), taip pat tik
žinant tokią informaciją galima įgyvendinti reikalavimą, kad kiekvieno atskiro būsto remonto
sąmata ne tik neviršytų būsto vertės, tačiau būtų arti jos (Ugniagesių g. 16 buto vertė 31 905 Lt, o
tiekėjo pasiūlymas atlikti šio būsto remonto darbus – 31 884,27 Lt; Salaperaugio kaime
remontuotino būsto vertė 14 023 Lt, tiekėjo pasiūlymas – 13 994,20 Lt).
Atsižvelgiant į tai, kad būsto pritaikymui žmonėms su negalia savivaldybė iš savo biudžeto
skyrė 20,8 proc. nuo visos darbų sumos (19 343,17 Lt), mano nuomone, šios lėšos buvo
panaudotos neekonomiškai ir neracionaliai, kadangi žvelgiant į sunaudotų medžiagų ir atliktų
darbų rinkos kainas buvo reali galimybė atlikti darbus mažesne kaina arba panaudoti tas pačias
lėšas, pritaikant daugiau nei 3 būstus žmonėms su negalia.
Siūlau sudaryti nešališką komisiją arba pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kurie tiksliai
įvertintų rangovo sunaudotų medžiagų bei atliktų darbų vertę ir kokybę. Nustačius defektus,
būtina pasinaudoti sutarties 8 punkte numatytu objektų 5 metų garantiniu laiku, per kurį išaiškėjus
defektams, rangovas savo lėšomis juos privalo ištaisyti.
PRIDEDAMA: raštiška užduotis su priedais, 2 lapai;
pirkimo sąlygos, 3 lapai;
pasiūlymas, 3 lapai;
pirkimo-pardavimo sutartis, 1 lapas;
2008-03-26 įsakymas Nr. D-103, 1 lapas;
komisijos nuostatai, 2 lapai;
atliktų darbų aktas, 2 lapai;
PVM sąskaita-faktūra, 1 lapas;
sąskaitos išrašas, 1 lapas; iš viso 16 lapų.
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