
kovo mėn.2021 m.

Sprendimų neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis suvestinė

  Pavadinimas Pirkimo paskelbimo /
kvietimo data

Inicijuota suma su
PVM (Eur) PagrindimasNr.

VĮ Regitra

CPO elektroniniame kataloge yra remonto darbų pirkimai, kuriuose yra taikoma
fiksuotos kainos kainodara. Ši kainodara yra taikoma, kai perkančioji organizacija yra

pakankamai tiksliai nustačiusi darbų apimtis ir jų kiekius (remonto darbai perkami pagal
parengtą projektą). Taikant šią kainodarą, rizika dėl galimo darbų kiekių svyravimo (15

proc. ) yra perduodama tiekėjui, o sumažėjus darbų kiekiui ir apimčiai, kyla rizika
mokėti už faktiškai neatliktus darbus.

Šiuo pirkimu yra perkami eksploatacinio pobūdžio, rutininiai statinio remonto darbai,
susiję su jo įprastiniu naudojimu, kuriems vykdyti pagal galiojančius teisės aktus

nereikia projekto (perkami paprastojo remonto darbai). Sutarties vykdymo metu darbų

2022-03-04 46 101,00Alytaus filialo administracinio pasto remontas7045

1231825452022-03-22 43 112,30Biuro baldai7037

,1000012022-03-02 341,90Maisto prekės (Direkcijos rytmečiai)6973-1

Mažos vertės pirkimas2022-03-02 363,00Skalbimo ir sauso valymo paslaugos6839
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Atliekamas mažos vertės pirkimas.  Neprivaloma pirkti iš CPO kai atliekant
neskelbiamą apklausą numatoma pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur

(be PVM).
2022-03-08 43,96Kava, arbata ir panašūs produktai6366

CPO kataloge nėra perkančiosios organizacijos poreikį atitinkančių kėdžių. CPO
kataloge yra tik mokykliniai baldai ir kėdės.

2022-03-23 21 780,00Kėdės ir kiti sėdimieji baldai7041

Mažos vertės pirkimas.2022-03-08 37,15Šluotos, šepečiai ir kiti įvairių rūšių gaminiai6674

CPO kataloge nėra galimybės įsigyti kavos pupeles su kavos aparatų nuoma.2022-03-25 18 029,00Kavos pupelės ir kavos aparatų nuoma6870
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CPO elektroniniame kataloge yra remonto darbų pirkimai, kuriuose yra taikoma
fiksuotos kainos kainodara. Ši kainodara yra taikoma, kai perkančioji organizacija yra

pakankamai tiksliai nustačiusi darbų apimtis ir jų kiekius (remonto darbai perkami pagal
parengtą projektą). Taikant šią kainodarą, rizika dėl galimo darbų kiekių svyravimo (15

proc. ) yra perduodama tiekėjui, o sumažėjus darbų kiekiui ir apimčiai, kyla rizika
mokėti už faktiškai neatliktus darbus.

  Šiuo pirkimu yra perkami eksploatacinio pobūdžio, rutininiai statinio remonto darbai,
susiję su jo įprastiniu naudojimu, kuriems vykdyti pagal galiojančius teisės aktus

nereikia projekto (perkami paprastojo remonto darbai). Sutarties vykdymo metu darbų

2022-03-28 90 508,00Utenos grupės patalpų remonto darbai7035-2

CPO elektroniniame kataloge yra remonto darbų pirkimai, kuriuose yra taikoma
fiksuotos kainos kainodara. Ši kainodara yra taikoma, kai perkančioji organizacija yra

pakankamai tiksliai nustačiusi darbų apimtis ir jų kiekius (remonto darbai perkami pagal
parengtą projektą). Taikant šią kainodarą, rizika dėl galimo darbų kiekių svyravimo (15

proc. ) yra perduodama tiekėjui, o sumažėjus darbų kiekiui ir apimčiai, kyla rizika
mokėti už faktiškai neatliktus darbus.

  Šiuo pirkimu yra perkami eksploatacinio pobūdžio, rutininiai statinio remonto darbai,
susiję su jo įprastiniu naudojimu, kuriems vykdyti pagal galiojančius teisės aktus

nereikia projekto (perkami paprastojo remonto darbai). Sutarties vykdymo metu darbų

2022-03-31 46 222,00Marijampolės grupės administracinių patalpų
paprastasis remontas7034-1

Bus perkama mažais kiekiais, pagal poreikį2022-03-24 181,50Skalbimo ir sauso valymo paslaugos6569
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