DĖL ATSISAKYMO ATLIKTI PIRKIMĄ PER CPO (2022-03-04)
1. Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos pranešimo
Viešųjų pirkimų tarnyba 2021 06 09 savo internetiniame puslapyje išplatino pranešimą
„Prekių pristatymo terminai perkant transporto priemones“. ir nurodė, kad vadovaujantis Viešųjų
pirkimų įstatymo 82 straipsniu pirkimo vykdytojai privalo prekes ar paslaugas pirkti per Centrinės
perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) katalogą jeigu šios prekės ar paslaugos atitinka pirkimo
vykdytojo poreikius, kitu atveju, privaloma pateikti motyvuotą sprendimą kodėl nuspręsta
nesinaudoti CPO paslaugomis. Tarnyba prašys pirkimo vykdytojų pagrįsti kodėl viešojo pirkimo
procedūras nuspęsta vykdyti ne per CPO katalogą <..>.
2. Dėl CPO kataloge parduodamų automobilių techninės specifikacijos ypatumų
VPT įpareigoja perkančiąsias organizacijas (PO) pirkti transporto priemones per CPO,
kai jos atitinka PO poreikius.
UAB „Jurbarko vandenys“ sudaryta komisija susipažinimo su CPO kataloge esančia
Didelių krovininių furgonų (automobilis) technine specifikacija (TS) ir konstatavo, jog joje
nėra galimybės susikomplektuoti automobilį su norimu sėdimų vietų skaičiumi.
Atliekant pirkimą per CPO „pagal nutylėjimą“ kai nėra galimybės rinktis sėdimų vietų
skaičiaus, tiekėjai pirkimui siūlytų bazinį komplektacijos variantą - su dviem sėdimomis
vietomis (kartu su vairuotoju), nors Viešųjų pirkimų tarnyba parengusi Lengvųjų automobilių
(tarp jų lengvajam krovininiam automobiliui) viešųjų pirkimų gaires, perkančiosioms
organizacijoms rekomenduoja į techninę specifikaciją įtraukti punktą susijusį su mažiausiu
keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų.
CPO 2020-11-19 atlikusi pirkimą per CVPIS, neįtraukė į pirkimą reikalavimo,
perkančiosioms organizacijoms, ketinančioms įsigyti didelį krovininį furgoną, pasirinkti
sėdimų vietų skaičiaus (https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2020-653685 2020653685: Lengvųjų automobilių užsakymai (lengvųjų automobilių pirkimas-pardavimas ir lengvųjų
automobilių nuoma) per elektroninį CPO.LT katalogą Pirkimo vykdytojas: Viešoji įstaiga CPO
LT Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą)
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Taigi CPO kataloge nėra galimybės pasirinkti sėdimų vietų skaičiaus, kokio pageidauja
perkančioji organizacija.
3. Dėl perkančiojo subjektų poreikio įsigyti automobilį su trimis sėdimos vietomis
Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymo 2000 m.
gruodžio 22 d Nr. 346 „Dėl Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje patvirtinimo“ (Suvestinė
redakcija nuo 2011-07-01) 23 punkte nurodyta, jog dirbti vietose, kuriose gali atsirasti
kenksmingų dujų, būtina su atitinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis (pvz.,
dujokaukėmis su oro padavimu). Darbų vykdymui uždarose talpose, šuliniuose turi būti skiriami
ne mažiau kaip trys darbuotojai: du iš jų, esantys išorėje, prižiūri bei prireikus suteikia pagalbą
dirbančiajam. Dirbti uždaroje erdvėje, šulinyje būtina su saugos diržu ir prie jo pritvirtintu saugos
(gelbėjimo) lynu.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos išplatino parnešimą apie tai, kad kiekvienais metais vykdant darbus šuliniuose ir
kitose uždarose erdvėse įvyksta sunkūs ir mirtini nelaimingi atsitikimai darbe. Darbo
inspekcija nurodė, kad atliekant gręžinio valymą, šulinyje žuvo 3 UAB „Vilniaus vandenys
darbuotojai.
suliniai.pdf

Vertinat tai, jog UAB „Jurbarko vandenys“ atlieka šulinių, kitų uždarų erdvių, kuriose
gali kauptis pavojingos. kenksmingos dujos, priežiūrą, remonto darbus ir kur yra reali rizika
įvykti nelaimingam atsitikimui dėl ko gali žūti darbuotojai, jų darbas UAB „Jurbarko
vandenys“ organizuojamas brigadomis po tris darbuotojus.
Jei CPO kataloge nėra galimybės įsigyti automobilį su sėdimų vietų skaičiumi, toks
automobilis neatitinka UAB „Jurbarko vandenys“ poreikių
Atsižvelgiant į tai, kad CPO kataloge nėra prekių atitinkančių PS poreikius, PS pirkimą
atliks kitu būdu – skelbiamą mažos vertės pirkimą.

