
 
 

 

Suinteresuotiems asmenims    2022-06-16 
          Vilnius 
 

DĖL PIRKIMO VYKDYMO NESINAUDOJANT CENTRINĖS PERKANČIOSIOS 
ORGANIZACIJOS PASLAUGOMIS 

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

organizacija) informuoja, jog ketina įsigyti administracinių patalpų, parodinių plotų ir teritorijos 
pagal poreikį valymo bei tvarkymo paslaugas, 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. motyvuoja tuo, kad: 

1. Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) kataloge esantis valymo paslaugų 
pirkimas neatitinka Perkančiosios organizacijos poreikių, nes orientuotas į paprasto standartinio 
valymo paslaugas, o ne į paslaugas, teikiamas išskirtinio pobūdžio objektams ir vykstančių renginių 
metu. Perkančioji organizacija siekia įsigyti ne standartines ir įprastines valymo paslaugas, tačiau 
tokias valymo paslaugas, kurios būtų teikiamos ir organizuojamų renginių metu. Litexpo organizuoja 
eilę didelių ir svarbių renginių, kurie dažnu atveju vyksta ne vieną dieną, o kelias dienas dienas iš 
eilės. Mugės, parodos, konferencijos, patalpų nuoma, patalpas pritaikant konkrečiam patalpų pirkėjui 
(nuomininkui),  yra tęstinės, o valymo paslaugos jose turi būti teikiamos operatyviai ir pagal poreikį 
ne pagal grafiką, o realiuoju laiku. Organizuodama renginius Litexpo svariai prisideda ne tik prie 
Vilniaus m., bet ir prie  Lietuvos įvaizdžio formavimo, gebėjimo tinkamai ir profesionaliai vykdyti ir 
organizuoti tokius renginius.Valymo paslaugos neabejotinai yra neatskiriama ir svarbi viso to dalis, 
todėl Litexpo lūkestis yra įsigyti valymo paslaugas,kurias teiktų kompetentingas, kvalifikuotas, patirtį 
turintis  ir patikimas tiekėjas, kuris paslaugas teiks ne tik standrtizuotai pagal grafiką, bet ir pagal 
poreikį renginių metu, o tokio poreikio CPO kataloge esantis pirkimas patenkinti negali. 

2. CPO kataloge organizuotas valymo paslaugų konkursas nebuvo vykdomas keliant 
reikalvimus tiekėjui ir jame pasiūlymus gali teikti visi tiekėjai, kurie neturi patirties ne tik teikiant 
valymo paslaugas renginių metu, tačiau ir valomo ploto dydžio prasme. Neaišku ar per CPO katalogą 
atrinktas tiekėjas turi pakankamai įrangos, žmogiškųjų išteklių paslaugai teikti, todėl egzistuoja 
tikimybė, kad paslauga nebus suteikta tinkamai ir laiku, kas būtų nepataisoma žala renginiui, kaip 
vientisam ir dinamiškam procesui. Renginių metu valymo paslauga yra teikiama ne pagal grafika – 1 
kartą per dieną, savaitę ar pan., kas vyksta nusipirkus valymo paslaugą per CPO katalogą, o paslauga 
teikiama nuolat realiuoju laiku prisitaikant prie renginio dinamikos. Tai yra paslauga renginių metu 
vyksta ne standartizuotai, o pagal faktinę situaciją, todėl esant situacijai, kai CPO kataloge sukurtas 
pirkimas yra sukurtas standartinių poreikių tenkinimui – valymo paslaugos teikimui pagal grafiką, 
viena kartą per dieną, savaitę ir pan., todėl toks pirkimas (pasiūlymas) netenkina ir yra netinkamas 
Litexpo veiklos specifikai, iš ko seka pagrįsta išvada, kad CPO kataloge esantis pirkimas Litexpo 
poreikių pilnai nepatenkina ir yra pagrindas pirkimą atlikti nesinaudojant CPO katalogu. 

3. Perkančioji organizaciją negali pateikti tikslaus poreikio valymo paslaugas teiksiančių 
darbuotojų skaitine išraiška, nes renginių metų šis poreikis yra dinamiškas ir gali skirtis bei būti nuo 
vieno darbuotojo iki 20, priklausomo nuo renginio. Valymo paslaugas teiksiančių darbuotojų skaičius 
Litexpo organizuojamose renginiuose jų pradžioje gali būti vienoks, viduryje kitoks, renginio 
pabaigoje dar kitoks. Reikalingas valymo paslaugas teiksiančių 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 valymo 
paslaugas teiksiančių darbuotojų skaičiaus, nuo iki, nesant budinčio valytojo opcijos, toks pirkimas 



nesuteikia galimybių Litexpo įsigyti jos poreikius atitinkančios paslaugos per centrinės perkančiosios 
organizacijos sukurtą pirkimą (katalogą).  

Remiantis išdėstytu Perkančioji organizacija informuoja, jog nusprendė įsigyti 
administracinių patalpų, parodinių plotų ir teritorijos pagal poreikį valymo bei tvarkymo 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.). 

 
 


