
birželio mėn.2022 m.

Sprendimų neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis suvestinė

  Pavadinimas Pirkimo paskelbimo /
kvietimo data

Inicijuota suma su
PVM (Eur) PagrindimasNr.

VĮ Regitra

CPO kataloge nėra perkančiosios įmonės poreikių atitinkančių baldų. Didžioji dalis
biuro baldų neatitinka Perkančiosios organizacijos nurodytų išmatavimų. Nėra tinkamų
klientų aptarnavimo baldų (su įrengtomis stiklinėmis pertvaromis). CPO kataloge nėra
viso baldų poreikio atitinkančių baldų, o baldų skaidymas būtų netikslingas, kadangi

Perkančioji organizacija siekia išlaikyti bendrą padalinio baldų stilių/dizainą..

2022-06-13 23 595,00Biuro baldai6320

Atliekant mažos vertės pirkimą, neprivaloma pirkti iš CPO, kai atliekant neskelbiamą
apklausą numatoma pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur (be PVM). Juo

labiau, kad reikalingi maži kiekiai.
2022-06-01 23,23Įvairūs maisto produktai (sausainiai, saldainiai ir

panašiai)6486

Atliekant mažos vertės pirkimą, neprivaloma pirkti iš CPO, kai atliekant neskelbiamą
apklausą numatoma pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur (be PVM). Bus

perkama ne tik tos maisto prekės kurios yra CPO , bet ir kitokie maisto produktai.
2022-06-01 79,80Maisto prekės (Filialų darbuotojų susirinkimams)7075

Vadovaujantis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 11 punktu, neprivaloma pirkti per
CPO, kai vykdoma neskelbiama apklausa ir pirkimo vertė mažesnė kaip 10 000 Eur be

PVM.
2022-06-09 2,24Šluotos, šepečiai ir kiti įvairių rūšių gaminiai6445
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Prekių kurių nėra CPO kataloge įsigijimas pagal poreikį. Vadovaujantis Mažos vertės
pirkimų tvarkos aprašo 11 punktu, neprivaloma pirkti per CPO, kai vykdoma

neskelbiama apklausa ir pirkimo vertė mažesnė kaip 10 000 Eur be PVM.
2022-06-15 3 630,00Kompiuterių atsarginės dalys, priedai ir reikmenys7150

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

2022-06-20 73 689,00Telšių grupės administracinių patalpų paprastasis
remontas7039

CPO kataloge nėra galimybės įsigyti civilinės atsakomybės privalomojo draudimo ir
savanoriškojo (KASKO) draudimo  motociklams. Vadovaujantis Mažos vertės pirkimų

tvarkos aprašo 11 punktu, neprivaloma pirkti per CPO, kai vykdoma neskelbiama
apklausa ir pirkimo vertė mažesnė kaip 10 000 Eur be PVM.

2022-06-16 45,00Transporto priemonių draudimo paslaugos7154
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