PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMAS*

Pateiktos pastabos

Pasiūlymai atsižvelgiant į
pateiktas pastabas

Duomenys apie pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimą

Specialiųjų
tyrimų tarnybos
vertinimas

1. Kritinės antikorupcinės pastabos

5.2.4. Vykdomi atskiri turto
nuomos konkursai ir
paslaugų, kurių teikimui šis
turtas yra reikalingas,
viešieji pirkimai, todėl šiuos
pirkimus paprastai laimi
„vienintelis tiekėjas“, kuriam
yra išnuomotas
nekilnojamasis turtas,
reikalingas perkamų paslaugų
teikimui

2. Kitos antikorupcinės pastabos
VšĮ Respublikinei Vilniaus Ministerijos ir Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus
universitetinei ligoninei ir universitetinės ligoninės (toliau – Ligoninė) atstovai aptarė
Sveikatos
apsaugos pateikto pasiūlymo įgyvendinimo galimybes ir perspektyvas.
ministerijai,
pasibaigus Taip pat kitas su įgyvendinimu susijusias aplinkybes:
magnetinio
rezonanso
- Ligoninė yra įsigijusi magnetinio rezonanso
tomografijos tyrimų atlikimo
tomografijos aparatą ir magnetinio rezonanso
ir
aprašymo
paslaugos
paslaugas teikia tiesiogiai;
teikimo
sutarčiai,
esant
- Ligoninė savo poreikį dėl magnetinio rezonanso
poreikiui, organizuoti naują
tomografijos paslaugų pirkimo galės įvertinti tik 2023
pirkimą,
jo
sąlygose
metų pradžioje;
numatant, kad turtas, skirtas
- SAM ir UAB „Affidea“ sudarytos sutarties sąlygas;
paslaugai
teikti,
- SAM turimą bylinėjimosi praktiką dėl nuomos sutarčių
išnuomojamas be konkurso,
atnaujinimo.
kaip tai numatyta Lietuvos Ligoninei nustačius poreikį įsigyti magnetinio rezonanso
Respublikos valstybės ir tomografijos paslaugas, pateiktas pasiūlymas, pilna apimtimi
savivaldybių turto valdymo, būtų įgyvendintas pasibaigus šiuo metu galiojančios SAM ir
naudojimo ir disponavimo juo UAB „Affidea“ sutarties terminui.
įstatymo 15 straipsnio 2 dalies
3 punkte.
3. Kitos pastabos

Informaciją apie išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės nurodytų pasiūlymų vykdymą ar numatomą įgyvendinimą prašome pateikti STT ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo
išvados dėl korupcijos rizikos analizės gavimo dienos.
*

5.3.2. Nevienareikšmiškai
suprantami ir taikomi
Sveikatos apsaugos
ministerijos nustatyti
reikalavimai medicininės
įrangos techninei priežiūrai
sudaro sąlygas vieno tiekėjo
pirkimams

Sveikatos apsaugos
ministerijai spręsti dėl
Medicinos priemonių
naudojimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Sveikatos
apsaugos ministro 2010 m.
gegužės 3 d. įsakymu Nr. V383, tobulinimo, siekiant
išvengti jo aiškinimo ir
taikymo dviprasmybių

Įsakymo pakeitimas https://etar.lt/portal/lt/legalAct/19b4b06000eb11ed8fa7d02a65c371ad
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