Informacija apie skelbtinus sprendimus neatlikti pirkimų naudojantis CPO paslaugomis:
Data

2019.07.03
2019.07.31
2019.08.26

Pirkimo pavadinimas

(2019-ESO-575) Baldai
(2019-VKJ-66) Darbo kėdžių pirkimas
(2019-KKJ-66) Metalinės persirengimo
spintelės ir suoliukai

2019.09.03

(2019-CP-16) Darbo knygų ir kalendorių 2020
m. pirkimas

2019.09.13

(2019-VAC-214) Vertimų paslaugos

2019.09.18

(2019-ESO-883) Mikrosalų kuro pildymo
paslauga

2019.09.25

(2019-VKJ-75) Baldai

2019.10.29

(2019-VKJ-77) Fizinės apsaugos paslaugos

Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis CPO
paslaugomis

CPO kataloge nurodyti tik baldai mokykloms.
CPO kataloge nurodyti tik baldai mokykloms.
CPO kataloge nurodyti tik baldai mokykloms.
Perkamos darbų knygos ir kalendoriai su
įmonės logotipu, CPO nėra galimybės
pasirinkti, kad būtų atspausdintas ant viršelių
įmonės logotipas.
Reikalingas skubesnis vertimas ne ilgiau kaip
per 5 darbo dienas nuo atskiro Užsakovo
užsakymo gavimo dienos. Reikalinga, kad
vertimai būtų atlikti ne ilgiau kaip per 2
darbo dienas nuo atskiro Užsakovo užsakymo
gavimo dienos.
Užsakovo įmonei nėra priimtinas sutartyje
numatytas įpareigojimas dėl minimalaus
kiekio išpirkimo.
CPO kataloge yra numatytas minimalus 2000
litrų užsakymo normatyvas, kuris netenkina
Užsakovo poreikių.
CPO kataloge nurodyti tik baldai mokykloms.
CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas
neatitinka Įgaliojusios organizacijos poreikių.
CPO kataloge
yra numatytos bendros, daugumai įmonių
tinkamos, apsaugos pirkimo sąlygos,
nepritaikytos
Įgaliojusios organizacijos specifikai, fizinės

2019.11.27

2019.12.05

2020.04.23

2020.06.04

(2019-CP-19) Korespondencijos siuntimo
paslaugos

(2019-ESO-1164) Korespondencijos siuntimo
paslauga

(2020-VKJ-39) Atraminės sienos ir biokuro
apžiūros platformos pamatų statybos darbai

(2020-GSC-164) Eksploatacinės medžiagos

apsaugos pirkimui nustatyti per žemi
reikalavimai.
CPO sutartyje nurodytas įsipareigojimas
nupirkti paslaugų už ne mažiau kaip 70
procentų sutarties vertės yra nepriimtinas.
Įgaliojusios organizacijos negali prisiimti šio
įsipareigojimo dėl sumažėjusio informacinių
pranešimų kiekio siunčiant klientams
korespondenciją bei išaugusio klientų
informavimo poreikio elektroniniu būdu.
Vadovaujantis 2019 m. rugpjūčio 1 d.
Komunalinio sektoriaus mažos vertės pirkimo
aprašo Nr. IS19-86, 9 punktu, jei pirkimo
vertė yra mažesnė negu 10000 Eur be PVM,
pagrindimas yra nereikalingas.
CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas
neatitinka Partnerio įmonės poreikių, nes
CPO kataloge siūlomas pirkimo objekto
asortimentas yra per siauras ir neapima viso
Užsakovo įmonės poreikio: CPO kataloge
„Statybos rangos darbai be projektavimo
paslaugos“ pirkimas skirtas renovacijos, bet
ne statybos darbams t. y., negalima nusipirkti
žemės kasimo, pamatų įrengimo ir
betonavimo darbų. Atsižvelgiant į tai kas
išdėstyta, pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš
CPO katalogo.
CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas
neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes CPO
kataloge siūlomas pirkimo objekto

asortimentas yra per siauras ir neapima viso
Pirkėjo įmonės poreikio: CPO siūlomas
asortimentas atitinka tik apie 20% Pirkėjo
poreikio – nėra galimybės nusipirkti WEB
kamerų, ausinių su USB jungtimis, kabelių,
adapterių, maitinimo elementų,
akumuliatorių, USB šakotuvų, vidinių
modemų, kroviklių ir t.t

2020.06.10

2020.06.29

2020.09.03

(2020-HLD-112) Vertimo paslaugos raštu

CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas
neatitinka Užsakovo įmonės poreikių, nes
CPO kataloge nustatyti per žemi reikalavimai
pirkimo objektui, CPO kataloge siūlomų
vertimo raštu paslaugų teikimo terminai
neatitinka Užsakovo įmonės poreikių.

(2020-GSC-101)Viešojo judriojo telefoninio
ryšio paslaugos ir mobilių pokalbių įrašymo
paslauga

CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas
neatitinka Partnerio įmonės poreikių, nes
perkamam objektui keliami specifiniai ryšio
kokybės reikalavimai, atsižvelgiant į Ignitis
gupės įmonių poreikius, nesiūloma neriboto
interneto paslauga bei nėra galimybės gauti
sąskaitų PDF, TXT ir XML formatais, Pirkimo
objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo.

(2020-GEN-227) Elektrėnų komplekso fizinės
apsaugos paslaugos

CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas
neatitinka Partnerio įmonės poreikių, nes CPO
kataloge nustatyti per žemi reikalavimai pirkimo
objektui: pagal Lietuvos Respublikos
nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų
apsaugos įstatymą, Lietuvos elektrinė (toliau –
EK) yra įtraukta į nacionaliniam saugumui
užtikrinti svarbią reikšmę turinčios

2020.09.08

(2020-ESO-970) Elektros energija su balansavimo
paslauga

2020.09.10

(2020-CP-10) Biuro popierius

infrastruktūros sąrašą. EK taip pat nustatytas
aukščiausias ketvirtasis fizinės saugos lygis.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 558 „Dėl
konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti
svarbių įrenginių ir turto sąrašo patvirtinimo“, EK
nustatyti šie nacionaliniam saugumui užtikrinti
svarbūs įrenginiai ir turtas: kombinuotojo ciklo
blokas su valdymo pultu (toliau – KCB), KCB dujų
kompresorinė, 7 – tas ir 8 – tas blokai, žalio
vandens nudruskinimo įrenginiai, elektrolizerinė
ir vandenilio saugojimo resiveriai. Atsižvelgiant į
tai, kad Paslaugų teikėjui turi būti taikomi
aukštesni nei CPO kataloge numatyti reikalavimai
įprastinių objektų apsaugai (tame tarpe ir
konfidencialumo įsipareigojimai), Pirkimo
objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo.
CPO kataloge nėra elektros energijos
balansavimo paslaugos.
CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas
neatitinka Partnerio įmonės poreikių, nes biuro
popieriaus pirkimas organizuojamas
centralizuotai grupės įmonių mastu. Pirkime
dalyvauja šios AB „Ignitis grupė“ grupės įmonės:
AB "Ignitis grupė“, AB „Ignitis gamyba“, UAB
"Ignitis", UAB "Ignitis grupės paslaugų centras",
AB "Energijos skirstymo operatorius“, UAB
"Vilniaus kogeneracinė jėgainė", UAB "Kauno
kogeneracinė jėgainė", UAB "Ignitis renewables",
UAB "Transporto valdymas", UAB "Elektroninių
mokėjimų agentūra", UAB "Gamybos
optimizavimas"., Pirkimo objektas nėra
įsigyjamas iš CPO katalogo.

2020.09.29

(2020-CP-11) Darbo knygos ir kalendoriai 2021 m.

2020.10.29

(2020-GEN-296) Turto vertinimo, kadastrinių
matavimų paslaugos

Kadangi vykdomas centralizuotas pirkimas, perka
kelios įmonės (UAB „Ignitis grupė“; UAB „Ignitis“,
UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“; UAB
Kauno kogeneracinė jėgainė, AB „Energijos
skirstymo operatorius“; AB „Ignitis gamyba“; UAB
Elektroninių mokėjimų agentūra; UAB „Gamybos
optimizavimas“; UAB „Ignitis renewables“, UAB
„Transporto valdymas“), pirkimas vykdomas ne
per CPO.
CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas
neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes reikalinga
sudaryta 36 mėn. sutartį bei žemės sklypų
formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą.

