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DĖL SPRENDIMO ATLIKTI PIRKIMĄ NESINAUDOJANT CENTRINĖS 

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PASLAUGOMIS 

 Vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymo 82 str. 2 d. informuojame, kad 2021 05 14 protokolu  

Nr. VšPPr-478(13.62E)VĮ Ignalinos atominės elektrinės viešųjų pirkimų komisija nusprendė atlikti 

Skubaus dokumentų siuntų pristatymo paslaugų pirkimą ne per Centrinės perkančiosios organizacijos 

(toliau-CPO) katalogą. 

 Sprendimas grindžiamas tuo, kad CPO kataloge siūlomos paslaugos neatitinka perkančiosios 

organizacijos nustatytiems techninėje specifikacijoje reikalavimams: 

- Perkant iš CPO katalogo, neteikiamos siuntų įpakavimo paslaugos (įmonei reikės rūpintis 

pakavimo medžiaga). 

- Perkant iš CPO katalogo, netenkina siuntų pristatymo gavėjams terminai: gavėjams Lietuvos 

teritorijoje –1-2 darbo dienos; gavėjams Europos Sąjungos valstybėse –3-9 darbo dienas; gavėjams 

kitose valstybėse – 3-13 darbo dienų. 
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