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Atsižvelgiant į LR viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus ir viešųjų pirkimų principus, konkurso 

sąlygos turi būti individualizuotos, pritaikytos konkretaus Perkančiojo subjekto poreikiams, tuo tarpu 

pirkimą atliekant CPO el. katalogo pagalba yra taikomos standartinės konkurso sąlygos, visiškai 

neatsižvelgiant į Perkančiojo subjekto specifiką, jo tikslus ir poreikius. Paslaugų teikėjas privalės lankytis 

statybvietėje ir darbus vykdyti atsižvelgdamas į parinktų rangovų atliekamų darbų spartą.  

              Pateikiami sprendimo, neatlikti per CPO pirkimo „Projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0001 

,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje" 

vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos techninės priežiūros paslaugos“, motyvai:  

1. Palyginus Perkančiojo subjekto perkamas paslaugas su siūlomomis CPO matyti, kad paslaugos yra 

skirtingos: CPO siūlomos paslaugos yra paprastesnės, tinkamos visiems objektams, nenurodant 

tiekėjų jokios atsakomybės ir įsipareigojimų, susijusių su projekto tinkamu vykdymu. Palyginus 

perkamų paslaugų ir siūlomų CPO paslaugų specifikaciją matyti, kad CPO siūlomos paslaugos 

nevisiškai atitinka Perkančiojo subjekto poreikių.  

2. Perkamos paslaugos susijusios su ES fondų lėšomis finansuojamu įgyvendinimu projektu. 

Įvertinus tai, techninėje specifikacijoje nurodytos tiekėjo pareigos, kurios būdingos tik 

įgyvendinant ES fondų lėšomis finansuojamus projektus, pvz.: „Teikti Užsakovui informaciją, 

susijusią su Rangos sutarčių įgyvendinimu, kuri būtina Projekto finansinių srautų planavimui; 

Užtikrinti, kad Rangos sutarčių pakeitimų pasiūlymai būtų rengiami ir įforminami vadovaujantis 

Rangos sutarties sąlygomis bei atitiktų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisykles ir 

kt.“.  

3. Pagal Perkančiojo subjekto parengtą techninę specifikaciją ir pirkimo dokumentus, Perkantysis 

subjektas ketina atsirinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, kuris tiksliai atitiks tokias 

paslaugas, kokių reikia. Tik nupirkus visiškai Perkančiojo subjekto poreikius atitinkančias 

paslaugas, bus užtikrintas tinkamas viso projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

surinkimo tinklų plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas.  

4. Perkantysis subjektas siekdamas mažinti biurokratinę naštą nenumatė,  kad būtų teikiamos statinio 

statybos techninės priežiūros paslaugų ataskaitos, tuo tarpu CPO sutartyje nurodyta, kad ataskaitos 

teikiamos kiekvieną mėnesį už praėjusį mėnesį. Ataskaitų apie rangos sutarčių vykdymą teikimas 

yra numatytas Rangovams. 

5. Siekiant racionaliai panaudoti ir neviršyti Projekte numatytų išlaidų darbų techninei priežiūrai, su 

pirkimo dokumentais nebuvo teikiamas minimalus valandų skaičius techninei priežiūrai, atsisakyta 

reikalavimo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą, nenumatytas sutarties pradinės kainos 

peržiūrėjimas ir paslaugų teikimas statinio garantiniu laikotarpiu, nenumatytas įrangos ir 

priemonių įsigijimas sutarties vykdymui, kadangi Tiekėjas turi užtikrinti, kad ekspertai būtų 

aprūpinti darbo priemonėmis, kai tuo tarpu vykdant pirkimą per CPO katalogą, šios sąlygos yra 

privalomos. 

6. Perkant per CPO katalogą turėtų būti pasirašoma standartinė pirkimo sutarties forma be pakeitimų, 

nors Perkančiajam subjektui ne visos sutarties sąlygos yra priimtinos ir neatitinka jo lūkesčių. 

Įvertinus visą tai aišku, kad CPO siūlomos darbų techninės priežiūros paslaugos neatitinka 

Perkančiojo subjekto poreikių ir Perkantysis subjektas šias paslaugas gali įsigyti pats efektyvesniu būdu 

racionaliai naudodamas tam numatytas lėšas. 

 

 


