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VPT: Reformatų skvero rangos darbų konkursas vykdytas
neskaidriai  (11)

Rūta Grigolytė,
ELTA
2019 m. vasario 14 d. 08:42

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) paviešino sprendimą, kuriame teigiama,
kad Reformatų skvero atnaujinimo rangos darbų konkursas buvo
vykdomas pažeidžiant skaidrumo principus, praneša Reformatų skvero
iniciatyvinė grupė.

Reformatų skvere šiandien stipriai sumažėjo medžių © DELFI skaitytojas

Pasak VPT, rengiant konkursą buvo nustatytas dirbtinai

konkurenciją ribojantis kvalifikacinis reikalavimas, o Centrinėje

viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje nebuvo paviešintas pirmas

sutarties priedas - įkainotų veiklų sąrašas. Taip pat nurodoma, kad

perkančioji organizacija nepagrįstai nutraukė prieš tai buvusio

pirkimo procedūras, o naujo pirkimo sąlygose įtvirtino, kad darbai

turės būti vykdomi pagal tą patį techninį projektą, taip pažeisdama

skaidrumo principą ir pirkimo tikslą - racionalų lėšų panaudojimą.

Remiantis šiomis išvadomis, Vilniaus miesto savivaldybės

administracijai rekomenduojama nutraukti sutartį su konkurso

laimėtojais - bendrovėmis „Eikos statyba“ ir VVARFF grupe. Taip pat

Vilniaus miesto savivaldybė yra įpareigojama paskelbti anksčiau

neviešintą sutarties priedą - veiklų sąrašą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI:

2018 m. rugpjūtį į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl galimai neskaidraus

rangos konkurso kreipėsi Reformatų skvero iniciatyvinė grupė,

atkreipusi dėmesį, kad rangos konkursą laimėjo ir techninio projekto

parengimą finansavo tų pačių akcininkų valdomos įmonės.
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projektą. Šis architektūrinis

projektas buvo parengtas be

konkurso, neatlikus

archeologinių, sociologinių ir

giluminių istorinių tyrimų bei neišvysčius produktyvaus dialogo su

visuomene.

Nepaisant 13 visuomeninių organizacijų kreipimosi, reikalaujančio

stabdyti projektą, Vilniaus regioninės tarybos nepritarimo ir beveik

pusantro tūkstančio piliečių pasirašytos peticijos, reikalaujančios

pradėti projekto rengimo procesus iš naujo, 2018 m. rugsėjį skveras

buvo aptvertas archeologiniams ir statybos darbams. 2019 m.

sausio pabaigoje Kultūros paveldo departamentas aprobavo

archeologų parengtą pažymą, kuria remiantis bus koreguojamas

dabartinis architektūrinis projektas. Ši pažyma - tarpinis

dokumentas. Galutinė archeologų ataskaita privalo būti pateikta iki

2020 m. birželio. Tačiau pagal įstatymą statybų darbai gali būti

pradėti nelaukiant galutinės archeologų ataskaitos.

Kaip teigia Reformatų skvero iniciatyvinė grupė, nors į Reformatų

skverą jau rudenį įvažiavo buldozeriai, diskusijos apie dabartinio

projekto istorinį pagrįstumą netyla. Knygų mugėje įvyks Lietuvos

mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos rengiama diskusija

„Reformatų skveras Vilniuje: istorinė tiesa ir mūsų ryšys su lietuvių

raštijos pradininkais“. Ją ves dr. Sigitas Narbutas, dalyvaus habil. dr.

Ingė Lukšaitė, prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė ir kun. Tomas

Šernas.

Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.

(1 žmogus įvertino)
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Po incidento oro uoste – skandalingas
teisėjo nutarimas: pareigūnės peržengė
visas ribas (283)

Tarptautiniame Vilniaus oro uoste dirbantys
muitinės pareigūnai gali specialiai provokuoti į...

VERSLAS

Pasaulio ekonomika susiduria su
grėsmėmis: sunkiausi laikai – Europai 
(1)

Tvyrant nerimui, jog prekybos karas tarp Jungtinių
Valstijų ir Kinijos nusmukdys jų ekonomikas,...

LIETUVOJE

Sinoptikai žada šilumos rekordą: to
nematėme kone šimtmetį (25)

Savaitgalį Lietuva džiaugsis ne tik Vasario 16 -ąją,
bet ir nuostabiais orais, žada sinoptikai....
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VEIDAI

Prieš dešimtmečio koncertą Lilas ir
Innomine – apie nemaloniąją
žinomumo pusę, bulvarą ir tai, kas iki
šiol buvo nutylima

DELFI TV laidoje „Garsiai“ besisvečiavęs hiphopo muzikos duetas iš Vilniaus Lilas
(...

 

UŽSIENYJE

Trumpas ryžosi istoriniam žingsniui:
pasirašė įsaką dėl nepaprastosios
padėties  (87)

Penktadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas
pareiškė paskelbsiąs nacionalinę nepaprastąją...
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Matijošaitis palieka intrigą dėl
prezidento rinkimų: ar sulauksime
žemės drebėjimo? (26)

Likus trims dienos iki prezidento politinės
kampanijos dalyvių registracijos pabaigos, Kauno

MAISTAS

Ar iš tiesų žinote, kuo skiriasi žaliosios
ir juodosios alyvuogės? (5)
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