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ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS NR. 2 

 
Eil. Nr. Klausimas Atsakymas 

1. 

Pirkimo dokumentų 6.2. punkto 10 lentelėje išvardinti ne visi 
rajonų centrai, pvz. Plungė, Skuodas, Šalčininkai, 
Švenčionys, Kazlų Ruda. Kokiais pagrindais buvo parinkti 
pirkimo dokumentuose minėti miestai? 

Miestų sąrašas buvo sudarytas atsižvelgiant į perkančiųjų 
organizacijų poreikį, nustatytą apklausos metu.  

2. 
Katalogo sistemos aprašyme 4.4.3. punkte ekonominio 
naudingumo vertinimo kriterijuose ar bus atsižvelgiama į 
visas pasiūlyme nurodytas degalines? 

Atnaujinto varžymosi metu bus vertinamos tik tos Tiekėjo 
degalinės, kurios yra Užsakovo užsakyme nurodytų miestų ribose.  

3. 

Ar gali Tiekėjas pateikti pasiūlyme savo degalines, kurių 
adresai nepatenka į pirkimo dokumentų 6.2. punkto 10 
lentelės miestų ribų sąrašą ir ar tai bus įvertinta? 

Į savo pasiūlymą Tiekėjas privalo įtraukti visas jam priklausančias, 
Lietuvoje esančias degalines, nes pasirašant preliminariąją sutartį 
jų skaičius bus vertinamas. Degalinių skaičių Tiekėjas patvirtina 
techninio pasiūlymo 6 punkte. 

4. Ar pasiūlymo kaina ir nuolaida turi būti nurodyta su PVM? Taip, į Prekių kainą ir nuolaidą turi būti įskaičiuojami visi 
mokesčiai įskaitant ir PVM. 

5. 

Kokiu principu buvo parinktos B dalies II priedo kainų datos? 
Kadangi 2008-07-27 yra sekmadienis, kas nėra aktualu 
valstybės įstaigoms. Be to, kai kurios degalinės savaitgaliais 
suteikia visiems klientams nuolaidą, todėl savaitgalio kainos 
įvertinimas nėra tikslingas, todėl tai gali iškreipti patį 
vertinimą. 

Visos datos, tame tarpe ir 2008-07-27, buvo parinktos siekiant 
kuo objektyviau nustatyti konkretaus Tiekėjo prekių kainas. 
Siekiant sudaryti galimybę teikti kokybiškesnes paskaugas 
katalogo CPO.lt vartotojams pirkimai savaitgaliais ir švenčių 
dienomis yra aktualūs. Svarbu pažymėti, kad prekių Užsakovais 
turės teisę būti ne tik valstybės įstaigos (PD D dalies 24.1.20. p.) 

6. 

Mūsų manymų C dalies II priedo Ekonominio naudingumo 
vertinimo kriterijai ir formulės dirbtinai riboja konkurencija, 
be to, jie nėra pagrįsti bei proporcingi perkamam objektui. 
Mūsų paskaičiavimais, dalyvaujant konkurse degalinių 

Pirkimo dokumentuose nustatytas Tiekėjo degalinių tinklo 
ekonominio naudingumo svoris leidžia dalyvauti ir laimėti 
konkurse tiek dideliems, tiek ir labai smulkiems Tiekėjams, todėl 
konkurencijos neriboja. Jis buvo pasirinktas siekiant patenkinti 



tinklui, turinčiam virš 100 degalinių, degalinių tinklas, turintis 
5-20 degalinių (jau nekalbant apie pavienes degalines) 
turėtų pasiūlyti pagal 2 kriterijų 15-17 centų su PVM vienam 
litrui mažesne kainą, kad išlyginti trūkstančius balus pagal 1 
kriterijų. 15-17 centų kainų skirtumas, tai apie 80-90 proc. 
degalinių tinklų uždirbamos maržos. Prašome paaiškinti, 
kodėl pirkimas neskaidomas į atskiras dalis, kadangi 
daugumai perkančiųjų organizacijų nėra aktualus platus 
tinklas Lietuvoje (pvz., rajono miškų urėdijai negali būti 
svarbus degalinių skaičius kitose rajonuose, nes visa sunkioji 
technika važinėja tik tam rajone, o lengvoji mašina įsipylusi 
kuro baką didžiausiuose miestuose, gali nuvažiuoti didelius 
atstumus nesustodama). 

didžiosios dalies perkančiųjų organizacijų poreikį nustatytą 
apklausos metu.  
Pirkimas objekto pirkimo dalių skaičius pasirinktas atsižvelgiant į 
daugumos perkančiųjų organizacijų nurodytą poreikį piltis kurą 
visuose PD nurodytuose miestuose. Atkreipiame dėmesį, kad 
atnaujinto varžymosi metu Užsakovas turės galimybę nustatyti 
ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą ir viename PD nurodytame 
mieste (PD D dalies 1 priedo 3.3.2. p.). 

7. 

Pirkimo dokumentų B dalies II priedo „Mūsų siūlomų prekių 
kainos, nuolaidos ir pasiūlymo kaina“ lentelėje ir Katalogo 
sistemos aprašyme 3.3.1. punkte 95 benzino ir dyzelinio 
kuro perkamas kiekis per mėnesį turėtų būti pakeistas į „per 
metus“ ir sutarties galiojimo terminas turi būti nurodytas ne 
trumpesnis kaip vieneri metai, kadangi visi degalinių 
operatoriai pasirašo degalų tiekimo sutartis su AB “Mažeikių 
nafta“ ne trumpiau kaip vieneriems metams su suplanuotais 
poreikiai vieneriems metams. 

Atnaujinto varžymosi metu Užsakovas savo užsakyme privalės 
nurodyti sutarties galiojimo terminą, kuris negalės būti trumpesnis 
nei vieneri metai (ši sąlyga bus nurodyta katalogo CPO.lt vartotojo 
instrukcijoje). 
Siekiant apsaugoti Tiekėją nuo nesąžiningų Užsakovų, užsakyme 
prašoma nurodyti mėnesinį kuro poreikį. Tokiu būdu, Tiekėjas gali 
taikyti mažesnę nuolaidą Užsakovui perkant mažesnį nei nurodė 
kuro kiekį. 
PD D dalies 1 priedo 3.3.6. punktas bus patikslintas PD 
patikslinime Nr. 2. 

8. 

Ar galima butų sistemos aprašymo 3.3.3. punkte pakeisti 
minimalų terminą pasiūlymams pateikti į 5 darbo dienas, 
kadangi mūsų manymų dvi darbo dienos tam, kad pastebėti 
pasiūlymą ir į jį sureaguoti yra labai trumpas. 

Vienas iš CPO katalogo tikslų yra trumpinti viešųjų pirkimų trukmę 
ir praktika rodo, kad dviejų pilnų darbo dienų terminas yra 
pakankamas pasiūlymams pateikti (žr. šiuo metu galiojančios 
katalogo CPO.lt vartotojo instrukcijos 2.4. p., adresu www.cpo.lt). 
Svarbu pažymėti, kad Užsakovas gali nurodyti ir ilgesnį pasiūlymo 
pateikimo terminą. 

9. Katalogo sistemos aprašyme 6.7. punkte teigiama, kad CPO 
turi teisę stebėti bet kurią Prekių Užsakymo procedūrą be 

CPO katalogo administratoriaus galimybės piktnaudžiauti yra 
maksimaliai apribotos. Pasiūlymai išlieka konfidencialūs iki jų 



sutarties šalių sutikimo. Kokios CPO (CPVA) garantijos ir 
kokia atsakomybė, jeigu paaiškės informacijos „nutekėjimas“ 
ar piktnaudžiavimas kaip administratoriaus teisėmis? 

pateikimo termino pabaigos ir jų peržiūrėti neturi galimybės nei 
CPO, nei Užsakovas, nei kiti Tiekėjai (PD D dalies 1 priedo 4.4.2. 
p.). Paaiškėjus tokioms aplinkybėms CPO atsako Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

10. 

Ar CPO neša atsakomybę ir kokia už katalogo sistemos 
klaidas, kilusias ne dėl force majeure aplinkybių? 

CPO  atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka už 
katalogo klaidas tiek, kiek tai nėra susiję su (force majeure) 
aplinkybėmis, interneto tiekimo sutrikimais, kompiuteriniais 
gedimais, elektros tiekimo sutrikimais bei trečiųjų asmenų 
veiksmais (PD D dalies 1 priedo 7 str.). 

11. 
Užsakymo sutarties bendrų sąlygų 6.5. punkte skiriasi 
delspinigių nominalas tarp išvardinto skaičiais ir žodžiais. 
Kuris yra teisingas? 

Žr. (Pirkimo dokumentų patikslinimas Nr. 1). 

12. Pageidautumėme, kad Užsakymo sutarties bendrų sąlygų 
8.2. punktas galiotų ir Užsakovui. 

PD D dalies 2 priedo 8.2. punktas bus patikslintas PD patikslinime 
Nr. 2 

13. 

Ar galima būtų įtraukti punktą į Užsakymo sutarties bendras 
sąlygas, kad Tiekėjas neneša atsakomybės už kortelių 
aptarnavimo sistemos gedimus dėl force majeur aplinkybių 
arba trečių asmenų padarytos žalos? 

Tiekėjas bet kuriuo atveju neatsako už Užsakymo sutarties 
pažeidimus įtakotus (force majeure) aplinkybių. Trečiųjų asmenų 
veikla (jeigu tai nėra (force majeure) aplinkybė) nėra pagrindas 
nevykdyti sutartinių įsipareigimų. 

14. 

Užsakymo sutarties bendrų sąlygų 14.3.3. punkto sąvoka 
„Gavėjas“ niekur neaprašyta. 

Gavėjas tai – fizinis asmuo, juridinis asmuo ar tokių asmenų 
grupė gavusi tam tikrą informaciją Užsakymo sutarties pagrindu iš 
kitos Užsakymo sutarties šalies. Tas pats atitinkamai taikoma ir 
Preliminariosios sutarties sąlygų 18.2.3. punkto sąvokai. 

15. Ar bus viešinami atnaujinto varžymosi rezultatai? Jei nebus, 
kur galima būtų sužinoti rezultatus ir pasiūlytas kainas? 

Atnaujinto varžymosi rezultatus atskiru pranešimu gaus visi 
atnaujintame varžymesi dalyvavę Tiekėjai. 

16. 
Ar elektroninis katalogas www.cpo.lt yra užbaigtas ir 
veikiantis projektas, jeigu taip, tai kur ir kaip „gyvai“ galima 
būtų susipažinti su jo funkcionavimu. 

CPO elektroninis katalogas oficialiai atidarytas 2007 rugsėjo 28d. 
Platesnę informaciją galite rasti adresu www.cpo.lt. 

17. Ar numatyta kokia nors CPO (CPVA) atsakomybe už 
rengiamą projektą? Nes pirkimo dokumentuose apie tai 

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūrai suteikta teisė vykdyti 
centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas ir ji atsako už savo 



 
 

nuostatų nėra. veiksmus ar neveikimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 
tvarka (žr. PD A dalies preambulė). 

18. 

Užsakymo sutarties bendrųjų sąlygų 16.1. punktas tvirtina, 
kad Tiekėjas negali pradėti teisminio proceso, kol 
neišnaudotos visos šiame straipsnyje numatytos procedūros. 
Kokios tos procedūros? 

Užsakymo sutarties 16.3. punkte nurodyta, kad visus UŽSAKOVO 
ir TIEKĖJO ginčus, kylančius iš Užsakymo sutarties ar su ja 
susijusius, šalys sprendžia derybomis. Ginčo pradžia laikoma 
rašto, kuriame išdėstoma ginčo esmė, įteikimo data. 

19. 

Neaišku, kokioms valstybės įmonėms, įstaigoms atstovaus 
VšĮ CPVA. Ar bus paskelbtas įmonių sąrašas, kuris mūsų 
manymu turi būti. 

Vykdydama šį konkursą VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 
įgyvendina centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas. 
Preliminariosios sutarties pagrindu bus sukuriamos teisės ar 
pareigos CPO, ir PD D dalies 24.1 punkte nurodytoms 
organizacijoms, kurios katalogo sistemos aprašyme nustatyta 
tvarka pareikš norą prisijungti prie prekių pirkimų vykdymo pagal 
Preliminariąją sutartį. Prie CPO Preliminariųjų sutarčių 
prisijungusių perkančiųjų organizacijų sąrašas bus skelbiamas 
kataloge CPO.lt. 

20. 

Ar galima gauti VšĮ CPVA steigimo dokumento (įstaigos 
pažymėjimo) kopiją? 

Galima, pateikus atskirą prašymą.  Atkreipiame dėmesį į tai, kad  
šis klausimas nėra prašymas paaiškinti konkurso pirkimo 
dokumentus.  Todėl ateityje prašytumėme, vadovaujantis viešųjų 
pirkimų įstatymo 27 str. bei konkurso pirkimo dokumentų 13 str., 
pateikti klausimus, susijusius su konkurso pirkimo dokumentais. 


