
UAB “Kaišiadorių vandenys” (toliau – perkantysis subjektas (PS), perkančioji 

organizacija, Užsakovas) numato įsigyti FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros 

paslaugas rangos sutarčiai „Nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų ūkio 

rekonstrukcija Pravieniškių kaime, Kaišiadorių rajone statybos darbai“ . 

 

Motyvai, kodėl pirkimas neatliekamas naudojantis centrinės perkančiosios 

organizacijos paslaugomis 

 

LR Viešųjų pirkimų įstatymo 82 str. 2 d. / LR Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 

energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 90 str. 2 d. 

nurodo, kad perkančiosios organizacijos privalo įsigyti paslaugas/ darbus/ prekes iš centrinės 

perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) arba per ją, kai centrinės perkančiosios 

organizacijos kataloge siūlomos paslaugos/ darbai/ prekės atitinka perkančiosios organizacijos 

poreikius. Toliau tame pačiame punkte nurodoma, kad perkančiosios organizacijos privalo 

motyvuoti savo sprendimą neatlikti centrinės perkančiosios organizacijos kataloge siūlomų 

paslaugų pirkimo.  

Pateikiami sprendimo, neatlikti CPO pirkimo „pavadinimas“, motyvai.  

1. Palyginus perkančiosios organizacijos 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 finansinio projekto tinkamu vykdymu. Palyginus perkamų paslaugų ir siūlomų CPO 

paslaugų specifikaciją matyti, kad CPO siūlomos paslaugos neatitinka perkančiosios 

organizacijos poreikių.  

2. Perkančioji organizacija pirkdama paslaugas per CPO negali nustatyti kvalifikacinių 

reikalavimų paslaugos teikėjui, kurie būtini siekiant atrinkti kvalifikuotą tiekėją, 

atsižvelgiant į objekto svarbą ir specifiką.  

3. Perkamos paslaugos susijusios su ES fondų lėšomis įgyvendinimu projektu. Įvertinus 

tai, techninėje specifikacijoje nurodytos tiekėjo pareigos, kurios būdingos tik 

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

Užsakovui jam rengiant mokėjimo prašymus Įgyvendinančiajai institucijai apie darbų 

sutarties vykdymo eigą; Užtikrinti, kad Rangos sutarčių pakeitimų pasiūlymai būtų 

rengiami ir įforminami vadovaujantis Rangos sutarties sąlygomis bei atitiktų išlaidų ir 

finansavimo reikalavimų atitikties taisykles ir kt.“.  

4. Pagal perkančiosios organizacijos parengtą techninę specifikaciją ir pirkimo 

dokumentus, perkančioji organizacija ketina atsirinkti ekonomiškai naudingiausią 

pasiūlymą, kuris tiksliai atitiks tokias paslaugas, kokių reikia. Tik nupirkus visiškai 

perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančias paslaugas, bus užtikrintas tinkamas 

viso projekto „pavadinimas“ įgyvendinimas.  

5. Užtikrinant tinkamą paslaugų teikimą ir projekto įgyvendinimą svarbu tinkamai 

paskirstyti planuojamos vykdyti sutarties šalių riziką. Tuo tikslu techninėje 

specifikacijoje ne tik tiksliai ir detaliai aprašomos paslaugos, tiekėjo įsipareigojimai, 

bet ir pateikiama informacija apie investicinį projektą, jo tikslus, nustatomos 

pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos, reikalavimai tiekėjo teikiamoms ataskaitoms, 

ataskaitų pateikimo ir tvirtinimo tvarka, paslaugų perdavimo – priėmimo tvarka.  

6. Perkančioji organizacija pirkimo sutarties projekte numatė, kad FIDIC Inžinieriaus ir 

statinio statybos techninės priežiūros paslaugų atskaitos turi būti neteikiamos/ 



teikiamos kas 2 mėn., kai teikiami mokėjimo dokumentai pagal iš anksto tarp Sutarties 

šalių suderintą mokėjimų grafiką, tuo tarpu CPO nurodyta, kad ataskaitos teikiamos 

kiekvieną mėnesį už praėjusį mėnesį. Perkančiajai organizacijai ši sąlyga nepriimtina 

ir neatitinka jos siekiamo pirkimo tikslo.  

Įvertinus visą tai, aišku, kad CPO siūlomos pirkimo „pavadinimas“ paslaugos 

neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių.  

Vadovaujantis visu tuo, kas išdėstyta, siekiant užtikrinti didesnį tiekėjo įsigilinimą 

į vykdomą projektą, su paslaugų teikimu susijusių rizikų įvertinimą ir valdymą, užtikrinant, 

kad būtų nupirktos perkančiosios organizacijos poreikius visiškai atitinkančios paslaugos, 
perkančiojo organizacija  

n u s p r e n d ž i a  

pirkimo „FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugas rangos sutarčiai „Nuotekų 

valymo įrenginių ir nuotekų ūkio rekonstrukcija Pravieniškių kaime, Kaišiadorių rajone 
statybos darbai“ paslaugas pirki ne iš CPO.   
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