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KONSOLIDUOTI 
PIRKIMAI 
 

Konsoliduotojo pirkimo esmė –  
kelių perkančiųjų organizacijų 
apsijungimas, perkant tą pačią prekę 
ar prekes.  
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Konsoliduotojo pirkimo dalyviai –  
• Organizatorius (iniciatorius) 
• Pakviestieji dalyviai (registruoti CPO LT 

katalogo naudotojai) 
Tiek organizatorius, tiek pakviestieji 
dalyviai suformuoja užsakymus pagal 
savo poreikius (kiekius, maksimalius 
biudžetus), juos patvirtina.  
Bendrąsias užsakymo sąlygas (konkurso 
trukmę, sutarties galiojimo terminą, datą, 
iki kurios reikia patvirtinti užsakymus ir 
kt.) nurodo organizatorius. 
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• Užsakymą laimi vienas tiekėjas 
• Įvykus pirkimai su kiekviena 

perkančiąja organizacija (su 
kiekvienu konsoliduoto pirkimo 
dalyviu) sudaroma atskira sutartis 
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Ką laimi pirkėjas? 
Dėl masto ekonomijos pirkėjas 
pagrįstai tikisi gauti mažesnės kainos 
pasiūlymą. 

 
 

Pavyzdys su vaistais „Meropenemas“ 
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SAM bandomasis (pilotinis) 
konsoliduotas vaistų pirkimas (4 gydymo 

įstaigos) 
• Pirkimo organizatorius Kauno klinikos 
• Pakviestieji dalyviai: 
1. Klaipėdos jūrininkų ligoninė 
2. Respublikinė Vilniaus universitetinė 

ligoninė 
3. Santariškių klinikos 
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SAM bandomasis (pilotinis) 
konsoliduotas vaistų pirkimas 

Perkamas vaistas „Meropenemas“ 
PO nurodė 7,86 proc. mažesnę 
maksimalią užsakymo kainą, negu tiekėjai 
nurodė sudarydami preliminariąsias 
sutartis. 
Įvykus konkursui, užsakymą laimėjęs 
tiekėjas pasiūlė vaistą įsigyti 56,74 proc. 
pigiau. 
Buvo sutaupyta 80 tūkst. Eur. 



KONSOLIDUOTAS MEROPENEMO PIRKIMAS: IKI 38,0 PROC. MAŽESNĖ 
KAINA 
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Vilniaus Marijampolės Panevėžio Šiaulių Tauragės Telšių Kauno Alytaus Klaipėdos Konsoliduotas
pirkimas

Kaina min, Eur be PVM (kairė skalė) Kaina max, Eur be PVM (kairė skalė) Kiekis min (dešinė skalė) Kiekis max (dešinė skalė)

• Jei būtų perkama už konsoliduoto pirkimo kainą – būtų sutaupyta 11,9 tūkst. Eur; 
• Konkuruoja 6 tiekėjai; 
• 2017 m. – 4 konkursų laimėtojai. 

Dalyvavo: 
LSMUL KK, 
RVUL, VUL 
SK, VMKL, 
KJL, RKLL 
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Skirtumai vykdant konsoliduotus 
pirkimus per https://katalogas.cpo.lt/ 
(naujajį) ir https://2007.cpo.lt/ (senąjį) 

CPO LT katalogus. 

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


KONSOLIDUOTI 
PIRKIMAI 
 

• www.cpo.lt -> Pagalba -> Katalogų 
naudotojo instrukcijos -> Konsoliduoti 
biuro reikmenų pirkimai. 

 
• www.cpo.lt -> Pirkimų aprašymai -> 

D.U.K -> Kaip formuoti konsoliduoto 
vaistų pirkimo užsakymo krepšelį. 

http://www.cpo.lt/
http://www.cpo.lt/
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RIZIKA 
• Konsoliduotas pirkimas įvyksta tuo 

atveju, kai laimėjusio tiekėjo pasiūlymas 
tenkina visų dalyvių nurodytus 
biudžetus. 

• Netikslinga vykdyti konsoliduotą 
pirkimą, kai perkamos ne vienarūšės (ne 
tos pačios prekės). Pvz: 

• Netikslinga vykdyti konsoliduotą pirkimą 
paslaugoms, susijusioms su darbo 
užmokesčiu. (apsaugos, valymo). 
 



RIZIKA (PVZ.): 
 
 
 
 
 

* Formuojant užsakymo krepšelius, yra rodomas prognozuojamas min – max užsakymo biudžetas. Ši prognozė yra sudaryta iš maksimalių tiekėjų kainų (mažiausių ir didžiausių), kurias jie 
siūlė viešojo konkurso metu, užsakovo krepšelyje pasirinktoms prekėms, paslaugoms ar darbams. Jei užsakovas, atlikęs kainų tyrimą, nustato, kad pasirinktas krepšelyje prekes, paslaugas 
ar darbus gali įsigyti už atitinkamą sumą, tai tą sumą ir turėtų nurodyti, kaip maksimaliai priimtiną užsakymo kainą, kuri gali būti mažesnė, nei minimali prognozuojama kaina. 

Jei butų perkamos vienarūšės prekės (šiuo atveju A ir B), laimėtų 1 tiekėjas. Pavyzdyje pateiktu atveju pirkimas neįvyko, kadangi 
1 tiekėjo pasiūlyta kaina 4 objekte viršijo nurodytą maksimalų užsakymo biudžetą. 

 

Konsoliduoto 
pirkimo 
dalyviai 

Perkamos 
prekės 

Perkamas 
kiekis 

Prognozuoja
mas 

biudžetas* 

Užsakovo 
nurodyta max 

priimtina 
kaina 

1 tiekėjo 
pasiūlymas 

2 tiekėjo 
pasiūlymas 

1 PO A ir B 100 1000-1500 Eur 900 Eur 800 Eur 1000 Eur 
2 PO A ir B 150 1500-2250 Eur 1350 Eur 1200 Eur 1500 Eur 
3 PO A ir B 7 70-105 Eur 63 Eur 56 Eur 70 Eur 
4 PO B ir C 100 500-900 Eur 500 Eur 700 Eur 500 Eur 
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Klausimai ir atsakymai? 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ 
www.cpo.lt 
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