
 

 

PAGRINDIMAS/PAAIŠKINIMAS DĖL NEPIRKIMO IŠ CPO 

 

Pirkimo objektas – transporto priemonių nuoma be vairuotojo ir su tuo susijusios paslaugos UAB „EPSO-G“ 

įmonių grupės įmonėms (toliau - Prekės). BVPŽ kodas: 34115000 Kiti lengvieji keleiviniai automobiliai. 

Vadovaujantis Lietuvos respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 82 straipsnio 2 dalimi, pažymėtina, 

kad Pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO ir (arba) naudojantis CPO, nes CPO siūlomos įsigyti prekės 

neatitinka Pirkėjo poreikių ir Pirkėjas gali Pirkimo objektą įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodamas 

tam skirtas lėšas kitu VPĮ nustatytu būdu.  

CPO katalogas 

Sprendimas neatlikti Pirkimo naudojantis CPO paslaugomis grindžiamas žemiau nurodytais motyvais:  

CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes: 

1. 2007.CPO.LT katalogo prekių grupės „Lengvieji automobiliai (DPS)“ kataloge „Lengvųjų automobilių 

nuoma“ netaikomas konsoliduotų pirkimų (kelių perkančiųjų organizacijų apsijungimas, perkant tą 

pačią prekę ar prekes) modulis, t.y. vykdant pirkimą, kiekviena UAB „EPSO-G“ grupės (toliau – Grupė) 

įmonė turėtų atskirai pildyti savo Prekių poreikį ir vykdyti atskirą pirkimą. 

Vykdant bendrą Grupės pirkimą, siekiama optimaliai naudoti Grupės įmonių viešųjų pirkimų specialistų 

darbo bei dokumentų rengimui skirtą laiką, dalintis gerąją praktika, suvienodinti Grupėje naudojamų 

transporto priemonių technines specifikacijas ir kitas viešųjų pirkimų dokumentų formas, gauti masto 

ekonomiją įsigyjant prekes ar paslaugas bendrai. Atskirų pirkimų vykdymo atveju sinerginis efektas 

neįvyksta. 

2. Formuojant užsakymą, CPO kataloge pateiktoje sutartyje galimas maksimalus lengvųjų elektromobilių, 

didelių lengvųjų automobilių, mažų visureigių ir SUV klasės automobilių pageidaujamas nuomos 

terminas – 36 mėn., be galimybės šį terminą pratęsti iki 48 mėnesių, kaip rekomenduoja Grupės 

transporto politika ir Grupės įmonės nustato savo pirkimo dokumentuose; 

3. CPO katalogo techninės specifikacijos neatitinka Grupės įmonių poreikių: 

a. techninio aptarnavimo apimties – nėra numatyta galimybė Tiekėjo atstovui paimti techniniam 

aptarnavimui ir grąžinti transporto priemonę Pirkėjo nurodytu adresu, kaip savo techninėje 

specifikacijoje numato Grupės įmonės; 

b. transporto priemonių suskirstymas į atitinkamas prekių grupes. Pvz., kataloge „Lengvųjų 

elektromobilių nuoma“ (lengvasis iki 3,5 t bendrosios masės elektromobilis, M1 kategorija) į 

vieną kategoriją patenka ir mažieji, ir vidutinio dydžio elektromobiliai. Formuojant užsakymo 

krepšelį pasirinkti elektromobilio dydžio nėra galimybės; 

 

 

 

https://2007.cpo.lt/katalogas/

