
Pagrindimai dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo 2020 m. 

  

2020 

m. 

ketvir

tis 

Pirkimo būdas Pirkimo pavadinimas Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO 

katalogo (taikoma pirkimams, 

viršijantiems 10000 Eur be PVM) 

II Skelbiama 

apklausa 

Fotovoltinės saulės 

elektrinės įrangos 

(įskaitant 

fotoelektrinės 

montavimo darbus) 

(toliau – Įranga)   

Perkant per CPO katalogą, negalima 

užtikrinti, kad bus įsigyta efektyvesnė, 

kokybiškesnė Įrangą bei bus racionaliau 

panaudodamos tam skirtos lėšos, nes: 

1. CPO katalogas siūlo ne Saulės 

elektrinės įrangą, o statybos rangos darbus 
(neypatingieji statiniai) atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, 

vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos įrengimą: fotovoltinių 

saulės modulių jėgainių daugiau 10,0 kW iki 20,0 kW galios 

įrengimą ant pastatų šlaitinių stogų bei fotovoltinių saulės modulių 

jėgainių daugiau 10,0 kW iki 20,0 kW galios įrengimą ant pastatų 

plokščių stogų). Atliekant rinkos tyrimą, pagal 

tiekėjo pateiktą sąmatą, saulės elektrinės 

įranga (Prekės) gali sudaryti apie 70 proc. 

planuojamos sutarties vertės, tai pagrindinis BVPŽ 

kodas turi būti 09332000-5 (Saulės energijos įranga), o 45251100-2 

(Elektros jėgainių statybos darbai) – papildomas BVPŽ kodas;   
2. Perkant per CPO, vertinant 

pasiūlymus nėra vertinama siūlomos Įrangos 

(modulių) efektyvumo parametrai (efektyvumo 

garantija po 10 metų/po 25 metų eksploatacijos, lyginant su 

nominalia, techninė garantija), inverterių kokybiniai 

parametrai (gamintojo garantija, efektyvumas (EURO / 

DEC)); nebus vertinamas tiekėjo pasiūlytas per 
vienerius metus garantuojamas saulės elektrinėje 
pagamintas elektros energijos kiekis (kWh) (tiekėjas 

turės garantuoti šį kiekį 10 metų laikotarpiui įvertinus modulių 

degradaciją nurodytą techniniuose pasiūlymo dokumentuose). 

Neaiški įrangos specifikacija bei 

monitoringo sistema, nes aprašyti tik rangos 

darbai.  

 

III  Skelbiama 

apklausa 

Pirties pastato Plungės 

r. sav. Platelių sen., 

Laumalenkų k., 

Plungės g. 10, 

rekonstravimas į 

stoginę rangos darbai 

 

Pirkimo vykdyti per CPO katologą 

negalima, nes nesiūlo bendrastatybinių 

darbų 

III  Skelbiama 

apklausa 

Pastato, susidedančio 

iš nekilnojamo turto 

registre įregistruoto 

garažo 

(unl.Nr.68987015119

Pirkimo vykdyti per CPO katologą 

negalima, nes bendrastatybinių darbų  

pasirinkimo nėra 



1,), sporto salės (unk. 

Nr. 689870151180) 

Plungės r. sav. 

Platelių sen. , Plokščių 

k., Šilinės g.6 

kapitalinio remonto 

rangos darbai 

 

III  Skelbiama 

apklausa 

Kuras (iš degalinių) Degalų pirkimo direkcija skaidyti yra 
netikslingai ir padidintų Direkcijos išlaidas, nes 
Direkcija eksploatuoja automobilį, kuriame yra 
ir dujos ir benzinas. Mėnesio pabaigoje yra 
prisipilamas pilnas bakas dujų ir benzino, kad 
nustatyti faktines kuro sąnaudas. Atlikus 
skaidytus pirkimus, gali atsitikti taip, kad reikės 
vykti į skirtingas degalines, ar net skirtingose 
vietose ir miestuose. 

Per CPO pateiktos degalinės yra per toli 
nuo Direkcijos būstinės. 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija 
pasirenka vertinimo kriterijų atstumą, nes 
direkcija vykdama įsipilti degalų į degalinę, kuri  
būtų Plungėje ar Salantuose, sunaudotų 
daugiau degalų bei patirtų darbo laiko sąnaudų 
bei darbo užmokesčio. Pavyzdžiui, paskaičiavus 
Direktoriaus vykimą Į Plungę užtruktų valandą 
(jo darbo už 1 val. 19,83 eurų), kilometrų 
skaičius padidėtų mažiausiai 30 kilometrų 
(sąnaudos, skaičiuojant automobiliu Toyata  
benzinu 30*1,15*6,7/100 susidarytų 2,31 eurų). 
Jeigu  būtų pilama benzino Platelių degalinėje ir 
kaina būtų 20 % didesnė (1,368 euro /l) nei 
Plungėje ir būtų pilama 40 l , susidarytų 55,20 
erų, o pilant Plungėje sąnaudos 40 litrų 
susidarytų (40*1,15  +2,31+19,83) 68,14 eurų. 
Degalus pilant toliau nei 15 km.  nuo Direkcijos, 
patiriamos sąnaudos būtų didesnės nei 23 %, 
todėl vertinimo kriterijuje kainos koeficientą 
pasirenkame 90 , o atstumą 10. 

 

III Supaprastintas 

atviras 

konkursas 

Įranga skirta 

kompostavimo 

aikštelėms aptarnauti 

 

Centrinė perkančioji organizacija prekių, 
kuriems atliekamas šis viešasis pirkimas, 
neteikia. Paieška buvo vykdoma internetinėmis 
prieigomis: https://2007.cpo.lt/katalogas/ bei 
https://katalogas.cpo.lt/Catalog/CatalogGallery 

III Skelbiama 

apklausa 
Saulės šviesos 

energijos fotovoltinės 

elektrinės įrangos, jos 

įrengimo darbų bei 

sumontuotos 

elektrinės techninės 

Centrinė perkančioji organizacija 

(elektroninis katalogas 2007.CPO.LT) 

(toliau – CPO) siūlo statybos rangos darbus 

(neypatingieji statiniai) atsinaujinančių 

energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės 

https://2007.cpo.lt/katalogas/
https://katalogas.cpo.lt/Catalog/CatalogGallery


priežiūros paslaugų 

pirkimas 

ar aeroterminės energijos įrengimą: 

fotovoltinių saulės modulių jėgainių daugiau 

10,0 kW iki 20,0 kW galios įrengimą ant 

pastatų šlaitinių stogų. Tačiau perkančiajai 

organizacijai neaiški įrangos specifikacija 

bei monitoringo sistema, nes aprašyti tik 

rangos darbai; nėra galimybės įsigyti saulės 

elektrinės įrangos remonto ir priežiūros 

paslaugų, neaptarta monitoringo internetu 

sistema, interneto ryšio prieiga. Nenumatyta 

rangovo atsakomybė dėl pirkime naudoto 

kriterijaus „Elektros kiekis, kurį įsipareigoja 

rangovas pagaminti su sumontuota saulės 

elektrine per ataskaitinius metus, aptartos 

baudos rangovo nurodytos reikšmės 

nepasiekimo atveju.   

Taigi iš aukščiau pateiktos 

informacijos, darytina išvada, kad 

perkančioji organizacija, pirkdama per CPO, 

negali užtikrinti, kad įsigys  fotovoltinius 

modulius, rangos darbus bei paslaugas, kurie 

atitiks jos poreikius, nurodytus Paraiškoje-

užduotyje, kad bus racionaliau 

panaudodamos tam skirtos lėšos.  

 

IV Skelbiama 

apklausa 

Šaltojo karo 

ekspozicijos 

administracinio 

pastato ir Šaltojo karo 

ekspozicijos vidaus 

patalpų bei lauko 

fasado paprastojo 

remonto ir 

atnaujinimo darbai  

 

Perkami  Šaltojo karo ekspozicijos 

administracinio pastato ir Šaltojo karo 

ekspozicijos vidaus patalpų bei lauko fasado 

paprastojo remonto ir atnaujinimo darbai 

neatitinka CPO kataloge siūlomų darbų 

techninės specifikacijos reikalavimų 

 

IV Skelbiama 

apklausa 

Trijų kietos dangos 

aikštelių su tvoromis 

projektavimo ir projekto 

vykdymo priežiūra 

Centrinė perkančioji organizacija 

savo kataloge projektavimo paslaugas 

inžineriniams statiniams siūlo įsigyti 

pasirenkat rengti techninį projektą, darbo 

projektą arba techninį darbo projektą. 

Rengiant trijų kietos dangos aikštelių 

projektavimo paslaugas reikia parengti 

supaprastintą statybos projektą. Tokios 

galimybės centrinės perkančiosios 

organizacijos kataloge nėra. 



 

 

 


