
 

 

 

Suinteresuotiems asmenims    2021-12-02 

          Vilnius 

 

DĖL PIRKIMO VYKDYMO NESINAUDOJANT CENTRINĖS PERKANČIOSIOS 

ORGANIZACIJOS PASLAUGOMIS 

 

UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ (toliau – Litexpo/Perkančioji 

organizacija) informuoja, jog ketina įsigyti fizinės apsaugos paslaugos pirkimą atliekant naudojantis 

ne centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis (sukurtu pirkimu), nors toks pirkimas centrinės 

perkančiojoje organizacijoje sukurtas, o tokį savo sprendimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymo 82 str. 2 d. motyvuojant tuo, kad: 

1. Centrinės perkančiosios organizacijos kataloge esantis fizinės apsaugos pirkimas 

neatitinka Perkančiosios organizacijos poreikių, nes orientuotas į stacionarią fizinę apsaugą, o ne į 

fizinę apsaugą renginiuose. Perkančioji organizaciją siekia įsigyti fizinės apsaugos paslaugą 

renginiuose. Centrinės perkančiosios organizacijos kataloge sukurtame pirkime reikalaujama pateikti 

tikslų norimą įsigyti apsaugos darbuotojų skaičių, pateikiant jų postus, tačiau Perkančioji organizacija 

negali nurodyti tikslaus apsaugos darbuotojų postų skaičiaus, nes jų pastovių nėra ir apsaugos 

darbuotojai išdėstomi į darbo vietas pagal renginio pobūdį ir tematiką. 

2. Perkančioji organizaciją negali pateikti tikslaus poreikio apsaugos darbuotojų skaitine 

išraiška, nes renginių metų šis poreikis yra dinamiškas ir gali skirtis bei būti nuo vieno apsaugos 

darbuotojo iki 40. Tuo tarpu pagal centrinės perkančiosios organizacijos pirkimą reikia pateikti tikslų 

reikalingą apsaugos darbuotojų skaičių, tam, kad pirkimas vyktų ir būtų gauti pasiūlymai, ko 

Perkančioji organizacija pateikti negali. Apsaugos darbuotojų skaičius Litexpo organizuojamose 

renginiuose jų pradžioje gali būti vienoks, viduryje kitoks, renginio pabaigoje dar kitoks. Reikalingas 

apsaugos darbuotojų skaičius priklauso nuo to kokio rango renginyje yra svečiai (pvz. valstybės 

vadovai) ir kiek laiko jie lankysis renginyje, todėl centrinės perkančiosios organizacijos pirkime 

nesant funkcionalumo pasirinkti reikiamo apsaugos darbuotojų skaičiaus nuo iki nesuteikia galimybių 

Litexpo įsigyti jos poreikius atitinkančios paslaugos per centrinės perkančiosios organizacijos sukurtą 

pirkimą (katalogą).  

3. Perkančioji organizacija dėl pasaulinės Covid – 19 pandemijos, atsižvelgiant į esančiu 

ribojimus renginiams, o apsaugos paslauga perkama būtent šitam tikslui, negali pateikti tikslių 

duomenų dėl perkamo apsaugos darbuotojų laiko. Negali pateikti apsaugos darbuotojų tikslaus 

poreikio renginių prasme, nes dėl Covid – 19 pandemijos ir valstybės ribojimų renginiams nėra aišku 

ar visi planuojami renginiai vyks. Todėl ir šiuo aspektu centrinės perkančiosios organizacijos pirkimo 

funkcionalumas reikalaujant pateikti darbo laikus, įskaitant savaitgalius ir šventes, Litexpo nesuteikia 

galimybės įsigyti paslaugos per centrinės perkančiosios organizacijos sukurtą pirkimą (katalogą), nes 

jis neatitinka Litexpo poreikių.  

4. Sudarius sutartį, fizinės apsaugos paslaugos pirkimą atliekant per centrinės perkančiosios 

organizacijos sukurtą pirkimą (katalogą), Perkančioji organizacija įsipareigojama pasirinkti kiek 

minimaliai paslaugų ir už kokią sumą nupirks sudariusi sutartį. Kaip jau minėta aukščiau dėl Covid 

– 19 pandemijos ir valstybės ribojimų renginiams nėra aišku ar visi planuojami renginiai vyks ir koks 

realus poreikis perkamos paslaugos bus, todėl Perkančiajai organizacijai esant pelno siekiančiam 

juridiniam asmeniui, ji negali prisiimti įsipareigojimo, kurio net nepanaudojus (jei nevyks renginiai 

ir fizinės apsaugos nereikės) ji bus priversta vis vien patirti minimalias išlaidas sumokant per 

centrinės perkančiosios organizacijos sukurtą pirkimą (katalogą) atrinktam tiekėjui, nes toks 

įsipareigojimas prisiimamas de facto pildant užsakymą pirkimui per centrinės perkančiosios 

organizacijos sukurtą pirkimą (katalogą). Toks įsipareigojimas atsižvelgiant į Litexpo statusą (pelno 



siekianti organizacija), su Covid – 19 pandemijos ribojimais renginiais ir situacijos neapibrėžtumu 

šiuo klausimu, Litexpo nesuteikia galimybės įsigyti paslaugos per centrinės perkančiosios 

organizacijos sukurtą pirkimą (katalogą) nes tai nebus racionalus lėšų naudojimas ir reikš Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. 2 d. 1 p. pažeidimą. 

Remiantis išdėstytu Perkančioji organizacija informuoja, jog nusprendė įsigyti fizinės 

apsaugos paslaugas pirkimą atliekant naudojantis ne centrinės perkančiosios organizacijos 

paslaugomis (sukurtu pirkimu) ir apie šį savo sprendimą paskelbti pirkėjo profilyje Litexpo 

internetiniame puslapyje www.litexpo.lt (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 str. 2 d. 

97 str.). 

 

 


