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Negalią turinčių asmenų centras“ Korys“ (toliau - perkančioji organizacija; PO) Danų 

g. 15 A, LT- 45262, Kaunas, paprastojo remonto bendrųjų ir specialiųjų statybos rangos darbų ir 

jų techninės priežiūros paslaugų pirkimais siekiama įsigyti statybos rangos darbų ir techninės 

priežiūros paslaugas, atliekamų specialiosios paskirties pastatuose. Atitinkamai rangos darbų ir 

paslaugų teikėjams turės būti keliami reikalavimai įrodantys darbo patirtį specialiosios paskirties 

pastatų paprastojo remonto statybos darbuose ir atliekant jų techninės priežiūrą. Centrinė 

perkančioji organizacija (toliau – CPO) siūlo įsigyti statinio statybos rangos ir techninės priežiūros 

paslaugas, tačiau CPO kataloge siūlomos statinio statybos rangos ir techninės priežiūros paslaugos 

neapima statybos techninės priežiūros paslaugų teikiamų specialiosios paskirties statiniuose.  

Atsižvelgiant į LR viešųjų pirkimų įstatymo teisinio reglamentavimo nuostatas ir 

viešųjų pirkimų principus, konkurso sąlygos turi būti individualizuotos, pritaikytos konkrečios 

perkančiosios organizacijos poreikiams. CPO el. kataloge yra taikomos standartinės konkurso 

sąlygos, visiškai neatsižvelgiant į kiekvienos perkančiosios organizacijos specifiką, jos tikslus ir 

poreikius. CPO el. kataloge visiškai nedetalizuojami individualūs Perkančiosios organizacijos 

poreikiai, tokie kaip, projekto įgyvendinimo tikslai, paslaugų teikimo tvarka ir terminai. 

Pažymėtina, kad CPO.lt suteikia vienintelę galimybę skelbiant atnaujinti varžymosi pirkimą, 

pridedant PO techninį projektą.  

Atkreiptinas dėmesys, kad konkurso sąlygų kvalifikaciniai reikalavimai yra platūs, 

standartiški ir bendri, nėra išdėstomos/konkretizuojamos darbų sritys, kai tuo tarpu PO aktualūs 

yra tik specialios paskirties statiniai ir su jais susiję keliami reikalavimai. Perkant paslaugas CPO 

el. katalogu, skirtumas tas, kad CPO naudoja dinaminę pirkimų sistemą, kurios metu buvo atrinkti 

28 tiekėjai, su kuriais buvo sudarytos preliminarios sutartys. Tuo tarpu Perkančiajai organizacijai 

pirkimą vykdant savarankiškai, tiekėjų skaičius nebus ribojamas, konkurse galės dalyvauti visi 

konkurso sąlygas atitinkantys tiekėjai. 
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