Informacija apie skelbtinus sprendimus neatlikti pirkimų naudojantis CPO paslaugomis:
Data

Pirkimo
numeris

2019-07-03

(2019-ESO-575)

2019-07-31

(2019-VKJ-66)

2019-08-26

(2019-KKJ-66)

2019-09-03

(2019-CP-16)

2019-09-13

(2019-VAC-214)

2019-09-18

(2019-ESO-883)

2019-09-25

(2019-VKJ-75)

2019-10-29

(2019-VKJ-77)

Pirkimo
pavadinimas
(2019-ESO-575)
Baldai
(2019-VKJ-66)
Darbo kėdžių
pirkimas
(2019-KKJ-66)
Metalinės
persirengimo
spintelės ir suoliukai
(2019-CP-16) Darbo
knygų ir kalendorių
2020 m. pirkimas
(2019VAC-214)
Vertimų paslaugos
(2019-ESO-883)
Mikrosalų kuro
pildymo paslauga
(2019-VKJ-75)
Baldai

(2019-VKJ-77)
Fizinės apsaugos
paslaugos

Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis CPO paslaugomis
CPO kataloge nurodyta tik baldai mokykloms.
CPO kataloge nurodyta tik baldai mokykloms.

CPO kataloge nurodyta 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 nurodyta tik baldai mokykloms.
CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Įgaliojusios organizacijos poreikių. Įgaliojusi organizacija yra
pripažinta valstybei svarbiu ekonominiu projektu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d.
posėdyje priimtas nutarimas Nr. 486), todėl siekiant užtikrinti Įgaliotos organizacijos sklandžią ir nenutrūkstamą
veiklą, siekiama įsigyti kokybiškas fizinės apsaugos paslaugas (toliau – Paslaugos). CPO kataloge yra numatytos
bendros, daugumai įmonių tinkamos, apsaugos pirkimo sąlygos, nepritaikytos Įgaliojusios organizacijos specifikai,
fizinės apsaugos pirkimui nustatyti per žemi reikalavimai: nėra reikalaujama, kad Paslaugų teikėjas turėtų paslaugų
kokybės vadybos sistemą, saugos ir sveikatos vadybos sistemą, neužtikrinamas pakankamas budinčių ekipažų
kiekis, reikiami civilinės atsakomybės draudimai. Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus kogeneracinė jėgainė yra
naujas objektas, nėra žinomas tikslus fizinės apsaugos darbuotojų kiekis bei jų darbo trukmė, todėl Įgaliojusi
organizacija negali įsipareigoti išpirkti tam tikro numatyto fizinės apsaugos valandų kiekio, kaip to reikalauja CPO
katalogas (CPO kataloge nurodoma, kad per Paslaugų pirkimo laikotarpį Įgaliojusi organizacija turės nupirkti
Paslaugų už ne mažiau kaip 70-100 proc. sutarties vertės, nenupirkus atitinkamo Paslaugų kiekio taikomos baudos).
Taip pat CPO kataloge nėra įtraukta nuostata, kad Paslaugų kaina gali būti keičiama atsižvelgiant į minimalios algos
pokytį, todėl kyla rizika, kad Paslaugų teikėjai, įvertinę nuolat besikeičiantį minimalios algos dydį iš anksto taikys

didesnius Paslaugų įkainius, todėl Įgaliojusi organizacija permokėtų už perkamas Paslaugas. Atsižvelgiant į tai ir
siekiant taupyti Įgaliojusios organizacijos lėšas Paslaugos neperkamos per CPO ir daromas viešas pirkimas.

2019-11-27

(2019-CP-19)

2019-12-05

(2019-ESO1164)

2020-04-23

(2020-VKJ-39)

2020-06-10

(2020-HLD-112)

2020-06-29

(2020-GSC-101)

2020-06-04

(2020-GSC-164)

(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-HLD-112)
Vertimo paslaugos
raštu
(2020-GSC101)Viešojo judriojo
telefoninio ryšio
paslaugos ir mobilių
pokalbių įrašymo
paslauga
(2020-GSC-164)
Eksploatacinės
medžiagos

CPO sutartyje nurodytas įsipareigojimas nupirkti paslaugų už ne mažiau kaip 70 procentų sutarties vertės yra
nepriimtinas, Įgaliojusios organizacijos negali prisiimti šio įsipareigojimo dėl šių priežasčių: Įgaliojusios organizacijos
dėl nuolat besikeičiančių procesų įmonių viduje ir rinkoje negali prognozuoti kiek informacinių pranešimų klientams
reikės išsiųsti per ateinančius 2 metus. Taip pat nuolat kinta, mažėja korespondencijos adresatų skaičius, nes dėl
Įgaliojusių organizacijų vykdomų klientų kontaktų atnaujinimo kampanijų, klientų duomenų bazė yra nuolat
atnaujinama ir papildoma klientų elektroninio pašto adresais, kas leidžia pasirinkti alternatyvą - informuoti ne tik
fiziškai siunčiant korespondenciją, bet ir pasirenkant jau minėtą klientų informavimą elektroninio pašto adresais.
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 ir galima nesilaikoma numatytos
pareigos įsigyti prekių, paslaugų ir darbų iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją.
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 Užsakovo įmonės poreikių, nes CPO kataloge nustatyti per
žemi reikalavimai pirkimo objektui, CPO kataloge siūlomų vertimo raštu paslaugų teikimo terminai neatitinka
Užsakovo įmonės poreikių.
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.
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

2020-09-03

(2020-GEN-227)

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

2020-09-10

(2020-CP-10)

(2020-CP-10) Biuro
popierius

2020-09-29

(2020-CP-11)

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

2020-09-08

(2020-ESO-970)

2020-10-29

(2020-GEN-296)

2020.11.12
inicijavimo
data

2020-12-23

(2020-ESO-970)
Elektros energija su
balansavimo
paslauga
(2020-GEN-296)
Turto vertinimo,
kadastrinių
matavimų paslaugos

(2020-GSC-325)

(2020-GSC-325)
Stacionarių ir
nešiojamų
kompiuterių pirkimas

(2020-VKJ-156)

(2020-VKJ-156)
Biokuro aikštelės su
priklausiniais,
statiniais ir vidinio
geležinkelio darbo

Atsižvelgiant į Pirkimo inicijavimo dokumentuose nurodytą informaciją, jog 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 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.
Atsižvelgiant į Pirkimo inicijavimo dokumentuose nurodytą informaciją, jog 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.
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 nėra balansavimo paslaugos

CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes reikalinga sudaryta 36 mėn. sutartį
bei žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą.
Nenustatyti reikalavimai garantiniam aptarnavimui darbo vietoje (On-Site support“); siūlomas pirkimo objektas
neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes CPO kataloge siūlomas pirkimo objekto asortimentas yra per siauras ir
neapima viso Pirkėjo įmonės poreikio: nėra sąsajų išplėtimo įrenginių, nėra monitorių su integruotais sąsajų
išplėtimo įrenginiais; siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes Pirkėjo įmonei nėra priimtinas
sutartyje numatytas įpareigojimas dėl minimalaus kiekio išpirkimo: įsipareigojimai išpirkti bet kokį kiekį įrangos yra
nepriimtini, nes tokie įsipareigojimai yra pertekliniai ir įpareigojantys pirkti Prekės, kurios dėl pasikeitusios situacijos
nereikalingos;
Pirkimo objektas neatitinka Partnerio įmonės poreikių, nes CPO kataloge „Statybos rangos darbai be projektavimo
paslaugos“ pirkimas skirtas renovacijos, bet ne statybos darbams t. y. negalima nusipirkti biokuro aikštelės įrengimo
darbų. CPO kataloge numatyta galimybė pirkti tik arba ypatingų statinių statybos darbus, arba neypatingų statinių
statybos darbus, šiuo atveju perkamas objektas susideda iš kelių skirtingų kategorijų: ypatingieji; neypatingieji;

projekto parengimas,
statybos darbai,
įskaitant darbams
reikalingas
medžiagas

2020-12-28

(2020-VKJ-164)

(2020-VKJ-164)
Teritorijos priežiūros
paslaugos

2020-12-30

(2020-GSC-264)

(2020-GSC-264)
Biuro baldai

2020-12-30

(2020-CP-21)

(2020-CP-21)
Kanceliarinės prekės

2020-12-30

2020-ESO-1731

2020-12-30

2021-01-20

2020-GSC-336

(2021-GEN-2)

(2020-ESO-1731)
Patalpų valymo
paslaugos
(2020-GSC336)Daugiafunkciniai
spausdinimo
įrenginiai bei
daugiafunkcinių
spausdinimo
įrenginių ir kitos
organizacinės
technikos remonto
paslaugos (dvi
objekto dalis)
(2021-GEN-2)
Elektrėnų komplekso
patalpų valymas ir
priežiūra

nesudėtingieji statiniai. Taip pat sutartyje negalima nusimatyti darbų atlikimo etapais, kitos nei sutartyje numatytos
įkainių perskaičiavimo tvarkos, apmokėjimo tvarkos ir pan.

Pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes Pirkėjo įmonei nėra priimtinas sutartyje numatytas
įpareigojimas dėl minimalaus kiekio išpirkimo: Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus kogeneracinė jėgainė yra naujas
objektas, nėra žinomas tikslus reikiamų teritorijos priežiūros paslaugų kiekis, taip pat artimiausiu metu pradės veikti
tik atliekų deginimo jėgainė, o biokuro deginimo jėgainė planuojama, kad veiklą pradės 2022 m. ar vėliau, Bendrovė
negali įsipareigoti išpirkti tam tikro numatyto teritorijos priežiūros paslaugų kiekio, kaip to reikalauja CPO katalogas
(CPO kataloge nurodoma, kad per Paslaugų pirkimo laikotarpį Bendrovė turės nupirkti Paslaugų už ne mažiau kaip
70-100 proc. sutarties vertės, nenupirkus atitinkamo Paslaugų kiekio taikomos baudos).
CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Partnerio įmonės poreikių, nes CPO kataloge nurodyti baldai
netinkami dėl jų techninių specifikacijų (nenurodytas biuro stalų reguliavimo būdas, netinkami siūlomų stalų, kėdžių
matmenys; biuro kėdžių skiltyje nėra pasirašytos sutartys su tiekėjais (Tiekėjų kiekis: 0), Pirkimo objektas nėra
įsigyjamas iš CPO katalogo.
CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Partnerio įmonės poreikių, nes CPO nėra galimybės pirkimą
organizuoti centralizuotai grupės įmonių mastu, taip pat CPO sutartyje nurodytas įsipareigojimas nupirkti prekių už
ne mažiau kaip 70 procentų sutarties vertės yra nepriimtinas, Partnerių įmonės negali prisiimti šio įsipareigojimo dėl
šių priežasčių: Partnerių įmonės dėl nuolat besikeičiančių procesų įmonių viduje negali prognozuoti kiek
kanceliarinių prekių prireiks per ateinančius 3 metus.
CPO neužtikrina reikiamų paslaugų apimties pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2020-12-08 priimtas
„COVID-19 Ligos (Koronaviruso infekcijos) plitimo prevencijos taisykles“, kuriose nurodoma, kad be valymo
paslaugų, turi būti dezinfekuojami darbo vietos paviršiai

Atsižvelgiant į Pirkimo inicijavimo dokumentuose nurodytą informaciją, jog CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas
neatitinka Partnerio įmonės poreikių, nes: ☒ CPO kataloge nustatyti per žemi reikalavimai pirkimo objektui (Nėra
reikalavimo saugaus spausdinimo suderinamumui. Nėra reikalavimo spausdinimo apskaitos sistemos
suderinamumui; ☒ nėra priimtinas CPO sutartyje numatytas įpareigojimas dėl minimalaus kiekio išpirkimo, Pirkimo
objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo.

Pirkimo objektas yra įtrauktas į CPO katalogą, tačiau atsižvelgiant į Pirkimo inicijavimo dokumentuose nurodytą
informaciją, jog CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Partnerio įmonės poreikių, nes CPO kataloge
nustatyti per žemi reikalavimai pirkimo objektui (atsižvelgdami į esamų patalpų paskirtį bei dydį reikalingi
elektrotechniko ir aukštalipio kvalifikacijos), taip pat nesudaryta galimybė sutarties keitimui dėl kainų perskaičiavimo
bei sutarties galiojimo terminas yra tik 2 metai, Pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo

2021-01-20

(2021-GEN-4)

(2021-GEN-4)
Vilniaus
termofikacinės
elektrinės patalpų
valymas

2021-03-26

(2021-VKJ-53

(2021-VKJ-53)
Metalinės spintelės ir
suoliukai

2021-04-09

2021-VKJ-41

(2021-VKJ-41)
Patalpų valymo
paslaugos

2021-04-26

2021-VKJ- 76

(2021-VKJ- 76)
Vertimų paslaugos

2021-05-05

2021-GSC-133

(2021-GSC-133)
Lentynos prie darbo
zonų

2021-04-08

2021-GSC-72

(2021-GSC-72)
Lockeriai
asmeniniams
daiktams, spintos ir
kartotrkinės spintelės

2021-03-31

2021-GSC-63

(2021-GSC-63)
Spintos

2021-04-27

2021-CP-4

(2021-CP-4)
Finansinis auditas

2021-05-03

(2021-GSC-125)

(2021-GSC-125)
Printerinės spintelės

Pirkimo objektas yra įtrauktas į CPO katalogą, tačiau atsižvelgiant į Pirkimo inicijavimo dokumentuose nurodytą
informaciją, jog CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Partnerio įmonės poreikių, nes CPO kataloge
nustatyti per žemi reikalavimai pirkimo objektui (atsižvelgdami į esamų patalpų paskirtį bei dydį reikalingi
elektrotechniko ir aukštalipio kvalifikacijos), taip pat nesudaryta galimybė sutarties keitimui dėl kainų perskaičiavimo
bei sutarties galiojimo terminas yra tik 2 metai, 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 kataloge spintelių blokai yra po 4
vnt., kai Pirkėjui, tam, kad spinteles galėtų racionaliai išdėstyti yra poreikis spinteles pirkti ne tik 4 blokų, bet ir 3, 2,
1. Taip pat CPO kataloge nėra suoliukų, kurie pasidėtų po spintelėmis.
CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes CPO kataloge nustatyti per žemi
reikalavimai pirkimo objektui: CPO kataloge yra numatytas tik standartinis valymas labiau pritaikytas biuro
patalpoms. Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje bus valomos ir technologinės patalpos, kurių valymui reikia specialių
valymo priemonių, taip pat bus valomos elektros skydinės, kurių valymui reikia turėti atitinkamus pažymėjimus
CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes Pirkėjo įmonei nėra priimtinas
sutartyje numatytas įpareigojimas dėl minimalaus kiekio išpirkimo: Klientas pirkdamas vertimo paslaugas negali
tiksliai apskaičiuoti koks kiekis vertimų bus reikalingas. Atsižvelgiant į istorinius kliento užsakymus, paslaugų kiekis
yra labai svyruojantis
CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes nurodyti CPO baldai netinkami dėl
jų Techninių specifikacijų: šiame pirkime įsigyjami baldai pagal individualų projektą, specialiai pritaikytą atvirų darbo
zonų užbaigimui, CPO siūlomos lentynos yra netinkamų matmenų, medžiagiškumo. Dėl išvardintų priežasčių,
Pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo.
CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Partnerio įmonės poreikių, nes nurodyti CPO baldai netinkami
dėl jų Techninių specifikacijų: šiame pirkime įsigyjami baldai pagal individualų projektą, CPO siūlomos spintelės yra
netinkamų matmenų, rakinamos rakteliais, o ne elektromagnetinėmis spynelėmis, kaip numatyta šio pirkimo
Techninėje specifikacijoje. Taip pat, perkamos spintelės su geriamo vandens kraneliais, o CPO nėra galimybių
įsigyti tokių spintelių. Taip pat. CPO kataloge nėra galimybės įsigyti korespondencijos spintelių. Dėl išvardintų
priežasčių , Pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo.
CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Partnerio įmonės poreikių, nes nurodyti CPO baldai netinkami
dėl jų Techninių specifikacijų: šiame pirkime įsigyjami baldai pagal individualų projektą, CPO siūlomos spintelės yra
netinkamų matmenų. Taip pat, perkamos spintelės su geriamo vandens kraneliais, o CPO nėra galimybių įsigyti
tokių spintelių. Dėl išvardintų priežasčių, Pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo.
CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Partnerio įmonės poreikių, nes CPO nėra galimybės pirkimą
organizuoti centralizuotai grupės įmonių mastu, CPO kataloge siūlomas pirkimo objekto asortimentas yra per siauras
ir neapima viso Pirkėjo įmonės poreikio t. y. CPO siūloma įsigyti tik metinį finansinių ataskaitų auditą, o Pirkėjo
įmonių poreikis yra platesnis, siekiama įsigyti ir tarpinių bendrovių finansinių ataskaitų ir tarpinio pranešimo vertimo
paslaugas.
CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes nurodyti CPO baldai netinkami dėl
jų Techninių specifikacijų: šiame pirkime įsigyjami baldai pagal individualų projektą, specialiai pritaikytą printerinės
patalpai, CPO siūlomos spintelės yra netinkamų matmenų. Dėl išvardintų priežasčių, Pirkimo objektas nėra
įsigyjamas iš CPO katalogo.
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CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes nurodyti CPO baldai netinkami dėl
jų Techninių specifikacijų: šiame pirkime įsigyjami baldai pagal individualų projektą, CPO siūlomi stalai yra
netinkamų matmenų. CPO nėra galimybių įsigyti tokių stalų, kurie yra suplanuoti architektų. Dėl išvardintų
priežasčių, Pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo.
CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Partnerio įmonės poreikių,es cpo yra tik mokyklos valgyklos
baldai.
CPO siūlomos kėdės yra netinkamų matmenų ir dizaino, CPO kataloge negalime nusipirkti kėdžių su papildomais
padėkliukai, supynių ir kėdžių auditorijomis. Kėdžių siūlomų CPO kataloge matmenys mums nėra tinkami. Taip pat,
CPO nėra baro kėdžių, supinių Dėl išvardintų priežasčių, Pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo.
CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Įmonės poreikių. CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas
neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes vizitinių kortelių pirkimas organizuojamas centralizuotai grupės įmonių mastu.
Pirkime dalyvauja šios AB „Ignitis grupė“ grupės įmonės: AB „Ignitis gamyba“, UAB "Ignitis", UAB "Ignitis grupės
paslaugų centras", AB "Energijos skirstymo operatorius“.
Pirkimo objektas yra įtrauktas į CPO katalogą, tačiau atsižvelgiant į Pirkimo inicijavimo dokumentuose nurodytą
informaciją, jog CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Įmonės poreikių, nes Klientui gali reikti įsigyti
„vokas voke“ paslauga, t. y. Kliento gavėjui siunčiamoje korespondencijoje įdedamas papildomas vokas C6 su
apmokėjimo žyma, o CPO kataloge tokios paslaugos nėra
Pirkimo objektas yra įtrauktas į CPO katalogą, tačiau atsižvelgiant į Pirkimo inicijavimo dokumentuose nurodytą
informaciją, jog CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Įmonės poreikių, nes CPO kataloge nustatyti
per žemi reikalavimai pirkimo objektui: perkami siunčiamos mažosios korespondencijos kiekiai viršija 1000 vnt. ribą /
per mėn. ir pasiskirsto visoje Lietuvos teritorijoje, tai reiškia, kad perkamos I, II ir III pašto zonos. Atsižvelgiant į tai,
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: Pirkimas vykdomas pagal individualu
projektą nurodyti kodėl CPO siūlomas asortimentas yra per siauras ir neapima viso Pirkėjo poreikio;
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: neteikiamos Vitamino D kiekio kraujyje
nustatymas, erkinio encefalito antikūnių tyrimai, bei neteikiamos vakcinavimo paslaugos.;
CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes būtina per itin trumpą terminą
išversti didelę dokumentų apimtį
CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes CPO kataloge nustatyti per žemi
reikalavimai pirkimo objektui. Mums reikia: 1. tarptautinės kompanijos (tarptautinio tinklo), užtikrinančio gimtakalbių
vertimus. 2. ISO sertifikatų: EN ISO 17100:2015, EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, ISO IEC 27001:2013, ISO
18587:2017 (naujausias – mašininio vertimo papildomas redagavimas).
CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Įmonės poreikių, nes CPO kataloge siūlomas pirkimo objekto
asortimentas yra per siauras ir neapima viso Pirkėjo įmonės poreikio. CPO kataloge statinių ekspertizės paslaugų
pirkimo sąlygos yra orientuotos į esamus statinius (kurių statybą yra užbaigta). Tuo tarpu statybos objektas susideda
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iš pradėtų, bet nebaigtų statyti statinių komplekso, šie statiniai yra vienas su kitu tiesiogiai susiję, jiems yra išduotas
bendras statybą leidžiantis dokumentas.

CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes Pirkėjo įmonei nėra priimtinas
sutartyje numatytas įpareigojimas dėl minimalaus kiekio išpirkimo: sutartyje nurodyta, kad būtina išpirkti ne mažiau,
kaip 50% kiekvieno pirkimo sutartyje nurodytos prekių kiekio. Mūsų įmonei šis punktas netinka, nes sutartyje
nurodyti kiekiai yra preliminarūs, nėra garantijos, kad išnaudosime ne mažiau nei 50% visų paslaugų kiekio.
Pirkimo objektas yra įtrauktas į CPO katalogą, tačiau vykdomas neskelbiamas pirkimas ir jo vertė neviršija 10 000,00
EUR be PVM ir tokiu atveju iš CPO pirkti neprivaloma
CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Įmonės poreikių, nes CPO kataloge nėra galimybės atlikti
centralizuotą pirkimą grupės įmonėms. Perkama transporto priemonių nuoma bus skirta vadovų naudojimuisi, todėl
transporto priemonėms keliami aukštesni reikalavimai saugumo komplektacijai (numatyta daugiau saugumo
parametrų nei yra CPO kataloge), todėl Pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo.
CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Įmonės poreikių, nes CPO kataloge nėra galimybės atlikti
centralizuotą pirkimą grupės įmonėms, taip pat CPO kataloge nustatyta galimybė pirkti tik nesenesnių kaip 3 metų
transporto priemonių nuomą. Siekiant padidinti Tiekėjų konkurenciją ir užtikrinti Partnerių įmonių poreikius,
transporto priemonių amžiaus riba padidinta, todėl Pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo.
CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Įmonės poreikių, nes CPO kataloge nėra galimybės atlikti
centralizuotą pirkimą grupės įmonėms, taip pat CPO kataloge nustatyta galimybė pirkti tik nesenesnių kaip 3 metų
transporto priemonių nuomą. Siekiant padidinti Tiekėjų konkurenciją ir užtikrinti Partnerių įmonių poreikius,
transporto priemonių amžiaus riba padidinta, todėl Pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo.
CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Įmonės poreikių, nes CPO kataloge nėra galimybės atlikti
centralizuotą pirkimą grupės įmonėms, taip pat CPO kataloge nustatyta galimybė pirkti tik nesenesnių kaip 3 metų
transporto priemonių nuomą. Siekiant padidinti Tiekėjų konkurenciją ir užtikrinti Partnerių įmonių poreikius,
transporto priemonių amžiaus riba padidinta, todėl Pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo.
CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Įmonės poreikių, nes į Pirkimo objektą neįtraukta transporto
priemonių priežiūros paslauga, taip pat neatitinka TS priede Nr.1 nuvažiuotai ridai nustatyto reikalavimo (iki 80.000
km), todėl Pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo.
CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Įmonės poreikių, nes Gamtinių dujų įstatymo požiūriu ESO ne
vartotojas, bet gamtinių dujų skirstomojo tinklo operatorius, kuris ne tik naudoja gamtines dujas Bendrovės
techniniam poreikiui, bet ir gali tiekti gamtines dujas garantiniams klientams, Bendrovė pati teikia gamtinių dujų
skirstymą. ESO turi nuolatinę sutartį su gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriumi (AB Amber Grid) dujų
perdavimo paslaugoms. CPO Kataloge perkamos dujos su gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo paslauga, ESO tas
neaktualu, todėl Pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo.

