Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro motyvuoti sprendimai neatlikti pirkimo, naudojantis CPO paslaugomis (VPĮ 82 straipsnio 2 dalis)
Pirkimo
paskelbimo
data

2017.11.23
2017.11.27

Pirkimo būdas

Supaprastintas
atviras konkursas
Supaprastintas
atviras konkursas

CVP IS
Nr.

Pavadinimas

Motyvas neatlikti pirkimo naudojantis CPO paslaugomis

355105 Automobilinis kuras kolonėlėse

CPO kataloge perkamų prekių šiuo metu nėra siūloma

355831 Gamtinės dujos, jų perdavimo ir skirstymo paslaugos

CPO kataloge perkamų prekių šiuo metu nėra siūloma

Kelio ruožo nuo kelio Mickai – Traubiai iki Klaipėdiškių g.
CPO kataloge kelių asfaltavimo darbų nėra
2, Ketvergių km., Klaipėdos raj. tiesimo darbai

2018.03.12

Supaprastintas
atviras konkursas

365410

2018.03.26

Supaprastintas
atviras konkursas

373396 9 vietų lengvasis keleivinis automobilis (M1 klasės)

CPO kataloge perkamų prekių šiuo metu nėra siūloma

2018.06.04

Supaprastintas
atviras konkursas

Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbai su techninio
384740 projekto parengimo bei projekto priežiūros vykdymo
paslaugomis

CPO kataloge nėra galimybės teisingai ir išsamiai užpildyti skelbimą konkursui, kai turimos pastatų
kadastro bylos nėra tikslios, yra padarytų vėlesnių pakeitimų, neužfiksuotų bylose. Siekiant sudaryti
galimybę tiekėjams susipažinti su objektais vietoje, vykdomas atviras (supaprastintas) konkursas, vertinimo
kriterijus - mažiausia kaina

2018.06.15

Supaprastintas
atviras konkursas

386825 Maisto produktai

CPO kataloge perkamų prekių šiuo metu nėra siūloma

2018.09.11

Supaprastintas
atviras konkursas

Pastato, esančio Taikos pr. 67, Klaipėda, kapitalinio
398984 remonto techninio darbo parengimo ir projekto vykdymo
priežiūros paslaugos

CPO kataloge siūlomų paslaugų apimtis neatitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto pilna
apimtimi, t.y. nėra galimybės įsigyti tokių perkančiajai organizacijai svarbių projekto dalių, kaip pvz.,
ekonominės, statinio interjero ir patalpų dizaino. Užduotis projektavimui parengta pagal VšĮ Centrinės
projektų valdymo agentūros papildytą ir pritaikytą VPT parengtą ir paskelbtą Pavyzdinę formą, o CPO
siūloma gaisrinės signalizacijos projekto dalis neinformatyvi ir neaišku, ar atitinka pilna apimtimi
Pavyzdinėje formoje ir investiciniame projekte numatytą įsigyti gaisro aptikimo ir signalizavimo projekto
dalį.
Elektroniniame kataloge 2007.cpo.lt nėra galimybės viena sutartimi su projektavimo paslauga įsigyti
papildomų, projektuotojams privalomų atlikti su projekto rengimu susijusių paslaugų, kaip pvz., geodezinės
topografinės nuotraukos atlikimas, prieš projektinių tyrinėjimų (geologinių) atlikimas, statybą leidžiančio
dokumento gavimas, pastato energetinio naudingumo sertifikavimas.
Perkant per CPO katalogą nėra galimybės projektuotojams nustatyti specifinių su pirkimo objektu susisjusių
reikalavimų, kaip pvz., būti įvykdžius panašaus pobūdžio sutartį - mokslo įstaigai suprojektuoti praktinio ir
teorinio mokymo patalpas.

2018.11.05

Supaprastintas
atviras konkursas

403269

2018.11.05
2019.02.26
2019.07.10

Mažos vertės
pirkimas
Supaprastintas
atviras konkursas
Mažos vertės
pirkimas

Sunkvežimių bei priekabų ir lengvųjų automobilių techninio
CPO kataloge perkamų paslaugų šiuo metu nėra siūloma
aptarnavimo, priežiūros ir remonto paslaugos

407482 Pėsčiųjų takų rekonstravimo darbai

CPO kataloge nėra pėsčiųjų takų klojimo plytelėmis darbų

423421 Stacionarūs kompiuteriai su monitoriais

CPO kataloge perkamų prekių pagal nustatytus perkančiosios organizacijos reikalavimus nėra siūloma

444589 Lengvasis automobilis

CPO kataloge perkamų prekių šiuo metu nėra siūloma

Įvertinus perkančiosios organizacijos poreikį, skirtų lėšų sumą ir finansavimo šaltinį, tikslinga pirkimą
vykdyti atviro (supaprastinto) konkurso būdu, nes tiekėjams kelimi kvalifikaciniai reikalavimai darbuotojų
skaičiui, mokumo koeficientui, ISO standartų turėjimui bei apmokėjimo už darbus terminui, siekiant atrinkti
pajėgią darbus atlikti įmonę, turinčią patirtį ir resursus.

2019.07.12

Supaprastintas
atviras konkursas

Mokslo paskirties pastato - mokyklos (unikalus Nr. 2196425045 9005-4019), Taikos pr. 67, Klaipėdos m., kapitalinio
remonto darbai

2019.11.02

Atviras konkursas

441790

2020.04.15

Supaprastintas
atviras konkursas

467909 Informacinių technologijų įranga

CPO kataloge tokių perkamų prekių šiuo metu nėra siūloma

2020.02.24

Mažos vertės
pirkimas

474790 Šilumos punkto remonto darbai

CPO kataloge nėra galimybės įsigyti visus projekte ir darbų užduotyje nurodytus šilumos punkto remonto
darbus, kaip pvz., patalpos apdailos atstatymas konkrečiomis medžiagomis, drenavimo sistemos įrengimas.
Be to, techniniame projekte yra numatyta, kad šilumos punktas tieks energiją vėdinimui, o tokios
pasirinkimo galimybės CPO kataloge nerasta

489542 Statybinės, elektros, santechninės prekės

CPO kataloge perkamų prekių šiuo metu nėra siūloma

2020.05.27
2020.06.03

Mažos vertės
pirkimas
Mažos vertės
pirkimas

2020.06.12

Mažos vertės
pirkimas

2020.06.26

Supaprastintas
atviras konkursas

2020.07.01

Supaprastintas
atviras konkursas

2020.12.15
2020.12.10

Mažos vertės
pirkimas
Mažos vertės
pirkimas

Profesiniam mokymui vykdyti pagal statybinio profilio
mokymo programas reikiama įranga

490856 Paprastasis koridoriaus remontas

Bendrabučio pastato Baltijos pr. 18, kapitalinio remonto
491865 techninio darbo projekto ir projekto vykdymo priežiūros
paslaugos

CPO kataloge perkamų prekių šiuo metu nėra siūloma

CPO kataloge nėra galimybės įsigyti paprastojo remonto darbų pagal preliminarius ne specialistų parengtus
kiekius bei nurodant konkrečias keičiamų durų savybes - stiklas, spalva ir pan.
CPO kataloge siūloma paslaugos apimtis neatitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto pilna
apimtimi. Techninio projekto dalys nustatytos ir užduotis projektavimui parengta pagal VšĮ CPVA
pritaikytą VPT parengtą Pavyzdinę formą projektavimo užduočiai parengti. CPO kataloge nėra galimybės
įsigyti tokių perkančiajai organizacijai svarbių projekto dalių, kaip pvz., ekonominės, statinio. Be to
kataloge siūloma gaisrinės signalizacijos projekto dalis neaišku, ar atitinka ir pilna apimtimi apima
Pavyzdinėje formoje ir investiciniame projekte numatytą įsigyti gaisro aptikimo ir signalizavimo projekto
dalį. CPO kataloge nėra galimybės viena sutartimi su projektavimo paslauga įsigyti papildomų,
projektuotojams privalomų atlikti su projekto rengimu susijusių paslaugų, kaip pvz., geodezinės
topografinės nuotraukos atlikimas, prieš projektinių tyrinėjimų (geologinių) atlikimas (jei reikės), statybą
leidžiančio dokumento gavimas. Šias paslaugas CPO katalogo pagalba galima įsigyti, tačiau ar tai bus
racionalus lėšų panaudojimas, jei paslaugų teikėjas nematys būtinybės juos atlikti. Neįsigijus šių prekių, o
esant būtinybei, jas teks papildomai įsigyti – bus sugaištas laikas, reikės papildomų išlaidų pirkimui,
dokumentacijai ir t.t.
Perkant per CVP IS, sudaroma galimybė pasiūlymus teikti ženkliai didesniam projektavimo veikla
užsiimančių tiekėjų skaičiui – pasiūlymus gali teikti ir CPO konkursą laimėję tiekėjai, ir daug mažesnes
apyvartas turinčių smulkesnių tiekėjų, nes kvalifikaciniuose reikalavimuose nėra apribojimo įvykdytų
sutarčių vertei, o numatyta tik būti įvykdžius bent vieną sutartį.

CPO kataloge tokių perkamų prekių šiuo metu nėra siūloma: planšetės privalo palaikyti AutoCAD
494871 Planšetės, interaktyvūs ekranai, 3D įranga ir biuro technika programą, interaktyvių ekranų ir 3D įrenginių nėra, siūlomi biuro dauginimo aparatai neturi apskaitos pagal
klientus galimybės
Oro kondicionavimo įrengimo darbai mokslo paskirties
CPO kataloge nėra galimybės įsigyti visus projekte ir darbų užduotyje nurodytus oro kondicionavimo
495724 pastate - mokykloje (unikalus Nr. 2196-9005-4019) Taikos
įrengimo darbus
pr. 67, Klaipėdos m.
523301
Mokomųjų sunkvežimių su priekabomis ir autobuso plovimo paslaugos
CPO kataloge perkamų paslaugų šiuo metu nėra siūloma
525635
523285
Gamtinės dujos, jų perdavimo ir skirstymo paslaugos 2021 m.
CPO kataloge perkamų prekių šiuo metu nėra siūloma
525029

2020.12.22

Atviras konkursas

526616

Profesiniam mokymui vykdyti pagal statybinio profilio
mokymo programas reikiama įranga

CPO kataloge perkamų prekių šiuo metu nėra siūloma

