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DĖL NEPIRKIMO IŠ CENTRINĖS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS (CPO) 

 

 

Perkantysis subjektas perka projektavimo ir projekto parengimo paslaugas (toliau – Paslaugos) 

siekiant įgyvendinti projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų statybos sodininkų 

bendrijose „Rasa“ ir „Dukstynėlė" projekto parengimo paslaugos“ pirkimą. 

Remiantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar 

pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 90 str. 2 d. pirkimas privalo būti atliktas per CPO:  

„<...> jeigu Lietuvos Respublikoje veikiančios centrinės perkančiosios organizacijos siūlomos prekės ar 

paslaugos, per sukurtą dinaminę pirkimų sistemą ar sudarytą preliminariąją sutartį galimos įsigyti prekės, 

paslaugos ar darbai atitinka Perkančiojo subjekto poreikius ir Perkantysis subjektas negali prekių, 

paslaugų ar darbų įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodamas tam skirtas lėšas.“  

 

CPO kataloge nėra galimybės numatyti papildomų įsipareigojimų tiekėjui, kurie yra 

Perkančiajam subjektui būtini tinkamam projekto įgyvendinimui, pavyzdžiui: Užsakovui paskelbus 

statybos rangos viešąjį pirkimą, Projektuotojas, gavęs paklausimą, turi pateikti raštiškus paaiškinimus per 

Užsakovo nustatytą protingą terminą, o prireikus atitinkamai pataisyti Projektą Sutartyje nustatytais 

terminais. 

CPO siūlomos paslaugos neatitinka Perkančiojo subjekto poreikių, todėl Perkantysis subjektas 

Paslaugas turėtų pirkti pats, ne per CPO.  

 

Paslaugų pirkimas bus vykdomas neskelbiamos apklausos būdu, apklausiant ne mažiau kaip 3 

tiekėjus dėl trumpesnių pirkimo procedūrų. Vykdant pirkimą per CVP IS apklausos būdu bus suteiktas 6 

darbo dienų pasiūlymų pateikimo terminas. Paslaugų pirkimas CPO kataloge užtruks ilgiau (pasiūlymų 

parteikimo minimalus terminas 8 pilnos darbo dienos ir Pirkėjas privalo sudaryti Pagrindinę sutartį su 

laimėjusiu tiekėju per 5 d. d. po to (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d. d. ją pasirašo ir 1 

sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui. Bendras pirkimo procedūrų terminas su sutarties pasirašymu gali 

užtrukti iki 18 d. d.). Perkančiajam subjektui Pirkimą vykdant neskelbiamos apklausos būdu, apklausiant 

tik tokias paslaugas teikiančius tiekėjus yra efektyviausias ir operatyviausias pirkimo būdas. Užtikrinant 

racionalų lėšų panaudojimą, Perkantysis subjektas apklaus ne mačiau kaip 3 rinkoje tokias paslaugas 

siūlančius tiekėjus.  

 

Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, aišku, kad: 

1) CPO kataloge projektavimo ir projekto priežiūros paslaugos neatitinka Perkančiojo 

subjekto poreikių;  

2) Perkantysis subjektas gali pirkimą įvykdyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodamas tam 

skirtas lėšas.  

Atsižvelgus į visą tai, Perkantysis subjektas nusprendžia projektavimo ir projekto priežiūros 

paslaugas pirkti ne iš CPO katalogo. 


