ATMINTINĖ NVO DĖL PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ STATUSO
Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu pažymėtina, kad perkančiosios arba neperkančiosios organizacijos
statusą nusistato pats ūkio subjektas ir joks asignavimų valdytojas neturi teisės reikalauti NVO registruotis
perkančiąja organizacija
NVO laikoma neperkančiąja organizacija, kai atitinka
visus šiuos punktus:
1.

NVO valdyme valstybės ir/ar savivaldybės
institucijos nedalyvauja ir nėra jų kontroliuojama;

2.

NVO vykdo veiklą įprastinėmis rinkos sąlygomis,
tai yra negauna finansavimo tiesiogiai, o konkuruoja
konkursuose su kitais subjektais;

3.

NVO pati prisiima savo veiklos nuostolius, o
bankroto atveju jos valstybės ar savivaldybių
institucijos nebegelbėja.

Atitinkant šias sąlygas laikoma, kad viešieji interesai,
kuriems tenkinti įsteigta organizacija arba kuriuos tenkinti
organizacijai nustatytas tikslas, yra pramoninio arba
komercinio pobūdžio.
Todėl LR viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 25 dalies 2
punkto a) papunktis NVO netaikomas.

LR Viešųjų pirkimų įstatymo
2 straipsnio 25 dalis Perkančioji organizacija:
1) valstybės ar savivaldybės institucija;
2) viešasis ar privatusis juridinis asmuo, jeigu visa ar tam tikra
jo veiklos dalis yra skirta specialiai nekomercinio ir
nepramoninio pobūdžio viešiesiems interesams (kai subjektas
vykdo veiklą įprastinėmis rinkos sąlygomis, siekia pelno ir
pats prisiima savo veiklos nuostolius, laikoma, kad viešieji
interesai, kuriems tenkinti jis įsteigtas arba kuriuos tenkinti
jam nustatytas tikslas, yra pramoninio arba komercinio
pobūdžio) tenkinti ir jei jis atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
a) jo veikla yra daugiau kaip 50 procentų finansuojama iš valstybės
ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų
lėšų, arba kitų šioje dalyje nustatytų viešųjų ar privačiųjų juridinių
asmenų lėšų;
b) yra kontroliuojamas (valdomas) valstybės ar savivaldybių
institucijų arba kitų šioje dalyje nustatytų viešųjų ar privačiųjų
juridinių asmenų;
c) turi administraciją, valdymo ar priežiūros organą, kurio daugiau
kaip pusė narių yra skiriami valstybės ar savivaldybių institucijų
arba kitų šioje dalyje nurodytų viešųjų ar privačiųjų juridinių
asmenų;
3) šios dalies 1 ir (arba) 2 punktuose nurodytų viešųjų ar
privačiųjų juridinių asmenų asociacija.

DĖMESIO! Esant perkančiajai organizacijai
Įsigalioja nauji reikalavimai privačius interesus deklaruojantiems asmenims pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo
įstatymą (VPIDĮ):
1. Pagal VPIDĮ 4 straipsnio 3.8 punktą šio įstatymo nuostatos dėl privačių interesų deklaravimo taikomos – perkančiosios
organizacijos (PO) ar perkančiojo subjekto vadovams, pirkimų komisijų nariams, paskirtiems atlikti supaprastintus
pirkimus asmenims, pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams, viešojo pirkimo iniciatoriams;
2. Pagal VPIDĮ 6 straipsnio 2.1 punktą deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti privačius interesus,
egzistuojančius ar galinčius atsirasti dėl to, kad jis ar jam artimas asmuo yra juridinio asmens dalyvis. Šiuo atveju
deklaracijoje pateikiama informacija apie šio juridinio asmens dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose arba Europos
Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių finansuojamuose paramos teikimo arba Lietuvos vystomojo
bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektuose, įgyvendinamuose įstaigos, kurioje deklaruojantis asmuo dirba
(arba jai pavaldžios įstaigos).
Todėl tos NVO, kurios laiko save perkančiosiomis organizacijomis, nepamirškite laiku deklaruoti viešųjų ir privačių interesų.
Tai susiję su tais asmenimis, kurie atsakingi už viešųjų pirkimų organizavimą.

NVO informacijos ir paramos centras
Odminių g. 12, Vilnius; Tel.: 8 670 36796
El. paštas: info@nisc.lt; www.3sektorius.lt

