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Informacija apie pirkimą VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras įgyvendindama nuo 2019 m. birželio 11 d. 
įsigaliojusios Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos 82 straipsnio 2 dalyje nustatytai pareigai 
perkančiosioms organizacijoms motyvuotą sprendimą neatlikti pirkimo naudojantis centrinės 
perkančiosios organizacijos paslaugomis paskelbti interneto svetainėje, teikia šiuos pagrindimus 
 

1. Lengvasis automobilis 
Pirkimo vykdytojas: VšĮ 
Druskininkų PSPC 
Skelbimo tipas: Skelbimas apie 
pirkimą 
Pirkimo numeris: 494449 
Pasiūlymų pateikimo terminas: 
2020-07-07 08:00 val. 
Paskelbimo data: 2020-06-25 

             Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalis numato, kad perkančiosios 
organizacijos, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas užsienyje 
ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, privalo įsigyti prekes, paslaugas ir 
darbus iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją, kai centrinės perkančiosios organizacijos 
kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir 
perkančioji organizacija negali jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. 
Perkančiosios organizacijos privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti centrinės perkančiosios 
organizacijos kataloge siūlomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo ir saugoti tai patvirtinantį dokumentą 
kartu su kitais pirkimo dokumentais Įstatymo 97 straipsnyje nustatyta tvarka. 
           Pirkimo pradžiai (t.y. 2020 m. birželio 25 d.) centrinės perkančiosios organizacijos kataloge 
perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių prekių nėra. 
           Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO. 

2.  PASTATO M. K. ČIURLIONIO 
G. 82, DRUSKININKUOSE  
PATALPŲ (KABINETŲ) 
PAPRASTOJO REMONTO 
DARBŲ PIRKIMAS  
Pirkimo vykdytojas: VšĮ 
Druskininkų PSPC 
Skelbimo tipas: Skelbimas apie 
pirkimą 
Pirkimo numeris: 494956 
Pasiūlymų pateikimo terminas: 
2020-07-08 09:00 val. 
Paskelbimo data: 2020-06-26 
PIRKIMAS NUTRAUKTAS 

             Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalis numato, kad perkančiosios 
organizacijos, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas užsienyje 
ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, privalo įsigyti prekes, paslaugas ir 
darbus iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją, kai centrinės perkančiosios organizacijos 
kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir 
perkančioji organizacija negali jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. 
Perkančiosios organizacijos privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti centrinės perkančiosios 
organizacijos kataloge siūlomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo ir saugoti tai patvirtinantį dokumentą 
kartu su kitais pirkimo dokumentais Įstatymo 97 straipsnyje nustatyta tvarka. 
           Pirkimo pradžiai (t.y. 2020 m. birželio 26 d.) centrinės perkančiosios organizacijos kataloge 
perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių patalpų (kabinetų) paprastojo remonto darbų nėra. 
           Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO. 

3.  PASTATO M. K. ČIURLIONIO 
G. 82, DRUSKININKUOSE  
PATALPŲ (KABINETŲ) 
PAPRASTOJO REMONTO 
DARBŲ PIRKIMAS  
Pirkimo vykdytojas: VšĮ 
Druskininkų PSPC 
Skelbimo tipas: Skelbimas apie 
pirkimą 
Pirkimo numeris: 496955 

             Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalis numato, kad perkančiosios 
organizacijos, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas užsienyje 
ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, privalo įsigyti prekes, paslaugas ir 
darbus iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją, kai centrinės perkančiosios organizacijos 
kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir 
perkančioji organizacija negali jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. 
Perkančiosios organizacijos privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti centrinės perkančiosios 
organizacijos kataloge siūlomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo ir saugoti tai patvirtinantį dokumentą 
kartu su kitais pirkimo dokumentais Įstatymo 97 straipsnyje nustatyta tvarka. 
           Pirkimo pradžiai (t.y. 2020 m. liepos 10 d.) centrinės perkančiosios organizacijos kataloge 
perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių patalpų (kabinetų) paprastojo remonto darbų nėra. 



Pasiūlymų pateikimo terminas: 
2020-07-17 09:00 val. 
Paskelbimo data: 2020-07-10 

           Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO. 

4. Defibriliatorius /Monitorius, 
įskaitant kardiostimuliaciją su 
priedais  
Pirkimo vykdytojas: VšĮ 
Druskininkų PSPC 
Skelbimo tipas: Skelbimas apie 
pirkimą 
Pirkimo numeris: 499531 
Pasiūlymų pateikimo terminas: 
2020-08-04 08:00 val. 
Paskelbimo data: 2020-07-27 

             Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalis numato, kad perkančiosios 
organizacijos, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas užsienyje 
ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, privalo įsigyti prekes, paslaugas ir 
darbus iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją, kai centrinės perkančiosios organizacijos 
kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir 
perkančioji organizacija negali jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. 
Perkančiosios organizacijos privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti centrinės perkančiosios 
organizacijos kataloge siūlomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo ir saugoti tai patvirtinantį dokumentą 
kartu su kitais pirkimo dokumentais Įstatymo 97 straipsnyje nustatyta tvarka. 
           Pirkimo pradžiai (t.y. 2020 m. liepos 27 d.) centrinės perkančiosios organizacijos kataloge 
perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių prekių nėra. 
           Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO. 

5. Lengvieji elektra varomi 
automobiliai 
Pirkimo vykdytojas: VšĮ 
Druskininkų PSPC 
Skelbimo tipas: Skelbimas apie 
pirkimą 
Pirkimo numeris: 500065 
Pasiūlymų pateikimo terminas: 
2020-08-11 09:00 val. 
Paskelbimo data: 2020-07-30 

             Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalis numato, kad perkančiosios 
organizacijos, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas užsienyje 
ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, privalo įsigyti prekes, paslaugas ir 
darbus iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją, kai centrinės perkančiosios organizacijos 
kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir 
perkančioji organizacija negali jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. 
Perkančiosios organizacijos privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti centrinės perkančiosios 
organizacijos kataloge siūlomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo ir saugoti tai patvirtinantį dokumentą 
kartu su kitais pirkimo dokumentais Įstatymo 97 straipsnyje nustatyta tvarka. 
           Pirkimo pradžiai (t.y. 2020 m. liepos 30 d.) centrinės perkančiosios organizacijos kataloge 
perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių prekių nėra. 
           Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO. 

6. Odontologinės įrangos 
komplektas 
Pirkimo vykdytojas: VšĮ 
Druskininkų PSPC 
Skelbimo tipas: Skelbimas apie 
pirkimą 
Pirkimo numeris: 507484 
Pasiūlymų pateikimo terminas: 
2020-09-22 09:00 val. 
Paskelbimo data: 2020-09-14 

             Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalis numato, kad perkančiosios 
organizacijos, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas užsienyje 
ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, privalo įsigyti prekes, paslaugas ir 
darbus iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją, kai centrinės perkančiosios organizacijos 
kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir 
perkančioji organizacija negali jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. 
Perkančiosios organizacijos privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti centrinės perkančiosios 
organizacijos kataloge siūlomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo ir saugoti tai patvirtinantį dokumentą 
kartu su kitais pirkimo dokumentais Įstatymo 97 straipsnyje nustatyta tvarka. 
           Pirkimo pradžiai (t.y. 2020 m. rugsėjo 14 d.) centrinės perkančiosios organizacijos kataloge 
perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių prekių nėra. 
           Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO. 



7. Odontologo darbo vietos įranga 
Pirkimo vykdytojas: VšĮ 
Druskininkų PSPC 
Skelbimo tipas: Skelbimas apie 
pirkimą 
Pirkimo numeris: 511499 
Pasiūlymų pateikimo terminas: 
2020-10-02 09:00 val. 
Paskelbimo data: 2020-09-25 

             Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalis numato, kad perkančiosios 
organizacijos, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas užsienyje 
ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, privalo įsigyti prekes, paslaugas ir 
darbus iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją, kai centrinės perkančiosios organizacijos 
kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir 
perkančioji organizacija negali jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. 
Perkančiosios organizacijos privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti centrinės perkančiosios 
organizacijos kataloge siūlomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo ir saugoti tai patvirtinantį dokumentą 
kartu su kitais pirkimo dokumentais Įstatymo 97 straipsnyje nustatyta tvarka. 
           Pirkimo pradžiai (t.y. 2020 m. rugsėjo 25 d.) centrinės perkančiosios organizacijos kataloge 
perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių prekių nėra. 
           Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO. 

8. DIAGNOSTIKOS REAGENTAI 
BEI PAPILDOMOS 
PRIEMONĖS TYRIMAMS 
ATLIKTI (KARTU SU 
ANALIZATORIŲ PANAUDA 
IR JŲ TECHNINE PRIEŽIŪRA) 
Pirkimo vykdytojas: VšĮ 
Druskininkų PSPC 
Skelbimo tipas: Skelbimas apie 
pirkimą 
Pirkimo numeris: 524389 
Pasiūlymų pateikimo terminas: 
2020-12-16 08:00 val. 
Paskelbimo data: 2020-12-08 

             Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalis numato, kad perkančiosios 
organizacijos, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas užsienyje 
ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, privalo įsigyti prekes, paslaugas ir 
darbus iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją, kai centrinės perkančiosios organizacijos 
kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir 
perkančioji organizacija negali jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. 
Perkančiosios organizacijos privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti centrinės perkančiosios 
organizacijos kataloge siūlomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo ir saugoti tai patvirtinantį dokumentą 
kartu su kitais pirkimo dokumentais Įstatymo 97 straipsnyje nustatyta tvarka. 
           Pirkimo pradžiai (t.y. 2020 m. gruodžio 08 d.) centrinės perkančiosios organizacijos kataloge 
perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių prekių nėra. 
           Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO. 

9. Dantų protezų gamyba 
Pirkimo vykdytojas: VšĮ 
Druskininkų PSPC 
Skelbimo tipas: Skelbimas apie 
pirkimą 
Pirkimo numeris: 527511 
Pasiūlymų pateikimo terminas: 
2021-01-13 09:00 val. 
Paskelbimo data: 2021-01-04 

             Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalis numato, kad perkančiosios 
organizacijos, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas užsienyje 
ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, privalo įsigyti prekes, paslaugas ir 
darbus iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją, kai centrinės perkančiosios organizacijos 
kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir 
perkančioji organizacija negali jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. 
Perkančiosios organizacijos privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti centrinės perkančiosios 
organizacijos kataloge siūlomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo ir saugoti tai patvirtinantį dokumentą 
kartu su kitais pirkimo dokumentais Įstatymo 97 straipsnyje nustatyta tvarka. 
           Pirkimo pradžiai (t.y. 2021 m. sausio 04 d.) centrinės perkančiosios organizacijos kataloge 
perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių paslaugų nėra. 
           Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO. 



10. DANTŲ PLOMBAVIMO 
MEDŽIAGOS IR 
ODONTOLOGIJOS  
INSTRUMENTAI Pirkimo 
vykdytojas: VšĮ Druskininkų 
PSPC 
Skelbimo tipas: Skelbimas apie 
pirkimą 
Pirkimo numeris: 528811 
Pasiūlymų pateikimo terminas: 
2021-02-01 09:00 val. 
Paskelbimo data: 2021-01-20 

             Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalis numato, kad perkančiosios 
organizacijos, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas užsienyje 
ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, privalo įsigyti prekes, paslaugas ir 
darbus iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją, kai centrinės perkančiosios organizacijos 
kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir 
perkančioji organizacija negali jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. 
Perkančiosios organizacijos privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti centrinės perkančiosios 
organizacijos kataloge siūlomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo ir saugoti tai patvirtinantį dokumentą 
kartu su kitais pirkimo dokumentais Įstatymo 97 straipsnyje nustatyta tvarka. 
           Pirkimo pradžiai (t.y. 2021 m. sausio 20 d.) centrinės perkančiosios organizacijos kataloge 
perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių prekių nėra. 
           Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO. 

11. Medicinos įranga 
Pirkimo vykdytojas: VšĮ 
Druskininkų PSPC 
Skelbimo tipas: Skelbimas apie 
pirkimą 
Pirkimo numeris: 525389 
Pasiūlymų pateikimo terminas: 
2021-03-01 08:00 val. 
Paskelbimo data: 2021-02-17 

             Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalis numato, kad perkančiosios 
organizacijos, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas užsienyje 
ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, privalo įsigyti prekes, paslaugas ir 
darbus iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją, kai centrinės perkančiosios organizacijos 
kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir 
perkančioji organizacija negali jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. 
Perkančiosios organizacijos privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti centrinės perkančiosios 
organizacijos kataloge siūlomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo ir saugoti tai patvirtinantį dokumentą 
kartu su kitais pirkimo dokumentais Įstatymo 97 straipsnyje nustatyta tvarka. 
           Pirkimo pradžiai (t.y. 2021 m. vasario 17 d.) centrinės perkančiosios organizacijos kataloge 
perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių prekių nėra. 
           Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO. 

12. Vienkartinės apsaugos priemonės 
Pirkimo vykdytojas: VšĮ 
Druskininkų PSPC 
Skelbimo tipas: Skelbimas apie 
pirkimą 
Pirkimo numeris: 533024 
Pasiūlymų pateikimo terminas: 
2021-03-02 09:00 val. 
Paskelbimo data: 2021-02-22 

             Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalis numato, kad perkančiosios 
organizacijos, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas užsienyje 
ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, privalo įsigyti prekes, paslaugas ir 
darbus iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją, kai centrinės perkančiosios organizacijos 
kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir 
perkančioji organizacija negali jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. 
Perkančiosios organizacijos privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti centrinės perkančiosios 
organizacijos kataloge siūlomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo ir saugoti tai patvirtinantį dokumentą 
kartu su kitais pirkimo dokumentais Įstatymo 97 straipsnyje nustatyta tvarka. 
           Pirkimo pradžiai (t.y. 2021 m. vasario 22 d.) centrinės perkančiosios organizacijos kataloge 
prekių - Vienkartinis nesterilus medicininis chalatas, dydis XXL-L (tiekėjai 3-4) yra.  
           Perkančioji organizacija, nori racionaliau panaudoti pirkimui skirtas lėšas ir tikisi didesnės tiekėjų 
konkurencijos. 
           Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO. 



13. DANTŲ PLOMBAVIMO 
MEDŽIAGOS IR 
ODONTOLOGIJOS  
INSTRUMENTAI Pirkimo 
vykdytojas: VšĮ Druskininkų 
PSPC 
Skelbimo tipas: Skelbimas apie 
pirkimą 
Pirkimo numeris: 533214 
Pasiūlymų pateikimo terminas: 
2021-03-03 08:00 val. 
Paskelbimo data: 2021-02-23 

             Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalis numato, kad perkančiosios 
organizacijos, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas užsienyje 
ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, privalo įsigyti prekes, paslaugas ir 
darbus iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją, kai centrinės perkančiosios organizacijos 
kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir 
perkančioji organizacija negali jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. 
Perkančiosios organizacijos privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti centrinės perkančiosios 
organizacijos kataloge siūlomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo ir saugoti tai patvirtinantį dokumentą 
kartu su kitais pirkimo dokumentais Įstatymo 97 straipsnyje nustatyta tvarka. 
           Pirkimo pradžiai (t.y. 2021 m. vasario 23 d.) centrinės perkančiosios organizacijos kataloge 
perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių prekių nėra. 
           Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO. 

14.  Patalpų valymo paslaugos 
Pirkimo vykdytojas: VšĮ 
Druskininkų PSPC 
Skelbimo tipas: Skelbimas apie 
pirkimą 
Pirkimo numeris: 534452 
Pasiūlymų pateikimo terminas: 
2021-03-19 08:00 val. 
Paskelbimo data: 2021-03-03 

             Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalis numato, kad perkančiosios 
organizacijos, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas užsienyje 
ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, privalo įsigyti prekes, paslaugas ir 
darbus iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją, kai centrinės perkančiosios organizacijos 
kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir 
perkančioji organizacija negali jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. 
Perkančiosios organizacijos privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti centrinės perkančiosios 
organizacijos kataloge siūlomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo ir saugoti tai patvirtinantį dokumentą 
kartu su kitais pirkimo dokumentais Įstatymo 97 straipsnyje nustatyta tvarka. 
           Pirkimo pradžiai (t.y. 2021 m. kovo 03 d.) centrinės perkančiosios organizacijos kataloge Valymo 
paslaugos (DPS) yra, bet perkančioji organizacija yra medicinos įstaiga, kurioje patalpų valymui (ypač 
COVID-19 pandemijos metu) keliami  griežti patalpų valymo, dezinfekavimo reikalavimai.  
           Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO. 

15. Ligonių dietinio maitinimo 
paslaugos 
Pirkimo vykdytojas: VšĮ 
Druskininkų PSPC 
Skelbimo tipas: Skelbimas apie 
pirkimą 
Pirkimo numeris: 539272 
Pasiūlymų pateikimo terminas: 
2021-04-12 09:00 val. 
Paskelbimo data: 2021-04-02 

             Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalis numato, kad perkančiosios 
organizacijos, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas užsienyje 
ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, privalo įsigyti prekes, paslaugas ir 
darbus iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją, kai centrinės perkančiosios organizacijos 
kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir 
perkančioji organizacija negali jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. 
Perkančiosios organizacijos privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti centrinės perkančiosios 
organizacijos kataloge siūlomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo ir saugoti tai patvirtinantį dokumentą 
kartu su kitais pirkimo dokumentais Įstatymo 97 straipsnyje nustatyta tvarka. 
           Pirkimo pradžiai (t.y. 2021 m. balandžio 02 d.) centrinės perkančiosios organizacijos kataloge 
perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių paslaugų nėra. 
           Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO. 



16. Odontologinė įranga 
Pirkimo vykdytojas: VšĮ 
Druskininkų PSPC 
Skelbimo tipas: Skelbimas apie 
pirkimą 
Pirkimo numeris: 550552 
Pasiūlymų pateikimo terminas: 
2021-06-15 08:00 val. 
Paskelbimo data: 2021-06-07 

Prekės per CPO neperkamos, nes CPO LT kataloge perkančiajai organizacijai reikalingų prekių nėra. 

17. GEOGRAFIŠKAI NUO 
ELEKTROS ENERGIJOS 
VARTOJIMO VIETOS 
NUTOLUSIO SAULĖS 
ŠVIESOS ELEKTROS 
ENERGIJOS GAMYBOS 
ĮRENGINIO, APTARNAVIMO 
IR PRIEŽIŪROS PIRKIMAS 
Pirkimo vykdytojas: VšĮ 
Druskininkų PSPC 
Skelbimo tipas: Skelbimas apie 
pirkimą 
Pirkimo numeris: 550950 
Pasiūlymų pateikimo terminas: 
2021-06-17 10:00 val. 
Paskelbimo data: 2021-06-09 

Prekės per CPO neperkamos, nes CPO LT kataloge perkančiajai organizacijai reikalingų prekių nėra. 

18. SPĮ INFORMACINĖS 
SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR 
NAUDOTOJŲ 
KONSULTAVIMO 
PASLAUGOS  
Pirkimo vykdytojas: VšĮ 
Druskininkų PSPC 
Skelbimo tipas: Skelbimas apie 
pirkimą 
Pirkimo numeris: 571050 
Pasiūlymų pateikimo terminas: 
2021-11-05 09:00 val. 
Paskelbimo data: 2021-10-26 

Paslaugos per CPO neperkamos, nes CPO LT kataloge perkančiajai organizacijai reikalingų paslaugų nėra. 



19. LABORATORINIAI TYRIMAI 
Pirkimo vykdytojas: VšĮ 
Druskininkų PSPC 
Skelbimo tipas: Skelbimas apie 
pirkimą 
Pirkimo numeris: 575015 
Pasiūlymų pateikimo terminas: 
2021-11-29 09:00 val. 
Paskelbimo data: 2021-11-22 

Paslaugos per CPO neperkamos, nes CPO LT kataloge perkančiajai organizacijai reikalingų paslaugų nėra. 

  Prekės per CPO neperkamos, nes CPO LT kataloge perkančiajai organizacijai reikalingų prekių nėra. 
 
Paslaugos per CPO neperkamos, nes CPO LT kataloge perkančiajai organizacijai reikalingų paslaugų nėra. 
 
Darbai per CPO neperkami, nes CPO LT kataloge perkančiajai organizacijai reikalingų darbų nėra. 
 
Paslaugos per CPO neperkamos, nes CPO LT kataloge nėra galimybės nupirkti paslaugų, atitinkančių 
perkančiosios organizacijos poreikius, visumos. 

 


