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UAB „Toksika“ įgyvendindamas nuo 2019 m. birželio 11 d. įsigaliojusios Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos 82 straipsnio 2 dalyje nustatytą 

pareigą perkančiosioms organizacijoms paskelbti pirkėjo profilyje motyvuotą sprendimą neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos 

(toliau – CPO) paslaugomis, teikia žemiau nurodytus pagrindimus už 2021 m. vykdytus viešuosius pirkimus: 

 

Eil. 

Nr. 
Data Pirkimo būdas Pirkimo pavadinimas Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo 

1.  
2021-03-16 

Mažos vertės neskelbiama 

apklausa 
PADĮ fasado plovimo darbai 

Pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų, 0 

ct) be PVM. 

2.  2021-04-13 
Atviras konkursas 

(supaprastintas) 

Teritorijos ir pastatų fizinės apsaugos 

paslaugos 

CPO siūlomos paslaugos neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių, t.y. 

nėra numatyta, kad vykdant sutartį Paslaugų teikėjo darbuotojai, tiesiogiai 

vykdysiantys fizinę apsaugą, paslaugų teikimo metu privalo turėti garo (iki 

0,05 MPa slėgio) ir vandens šildymo (iki 110 °C) katilų, kūrenamų kietu ir 

skystu kuru, kūriko  ar jam prilygstantį pažymėjimą ir šildymo sezono metu 

pagal užduotą režimą vykdyti šildymo prietaisų priežiūrą. 

3.  2021-04-29 
Mažos vertės neskelbiama 

apklausa 

Pavojingų atliekų sąvartyno (keturios 

sekcijos 100x20 m) statyba Aukštrakių 

k., Šiaulių k. sen., Šiaulių r. techninio 

darbo projekto koregavimas 

Viešųjų pirkimų direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-97 „Dėl 

mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 21.2.5. punktu „jeigu 

prekes patiekti, paslaugas suteikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas 

dėl vienos iš šių priežasčių: c) dėl išimtinių teisių, įskaitant intelektinės 

nuosavybės teises, apsaugos.“ 

4.  2021-07-19 
Mažos vertės neskelbiama 

apklausa 
Rūšiavimo šiukšliadėžės-konteineriai 

Pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų, 0 

ct) be PVM. 

5.  2021-07-28 
Mažos vertės neskelbiama 

apklausa 

Telefono ryšio ir duomenų perdavimo 

paslaugos 

Atlikus faktinių aplinkybių patikrinimą, kaip veikia mobilusis ryšys UAB 

„Toksika“ Šiaulių padalinyje, nustatyta, kad iš trijų telekomunikacijos 

bendrovių (AB „Telia“, UAB „Tele2“, UAB „Bitė Lietuva“ stabiliausias 

ryšys yra AB „Telia Lietuva“. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Toksika“ turi 

kelis valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektus, kurių saugiam 

funkcionavimui reikalingas stabilus telefoninis ryšys su stabiliu bei greitu 

duomenų perdavimu, nutarta pirkimą vykdyti iš vienintelio tiekėjo, 

vadovaujantis mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.2.5. punktu „jeigu 

prekes patiekti, paslaugas suteikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas 

dėl vienos iš šių priežasčių: b) konkurencijos nėra dėl techninių priežasčių;“. 
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6.  2021-09-22 
Mažos vertės neskelbiama 

apklausa 

Mechanizuotas pavojingų atliekų 

deginimo įrenginio grindų dangos 

šveitimas – plovimas 

Pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų, 0 

ct) be PVM. 

7.  2021-10-04 
Atviras konkursas 

(supaprastintas) 
Mikroautobusai 

CPO kataloge siūlomos prekės neatitinka perkančiosios organizacijos 

poreikių, t. y. nėra numatyta, kad perkančioji organizacija galėtų nurodyti 

transporto priemonės krovininio skyriaus išmatavimus, kurie yra svarbūs 

vežant didelių gabaritų pavojingas atliekas. CPO kataloge yra numatomas tik 

bendras ilgis, tačiau kaip ir minėta, UAB ,,Toksika“ pirkdama transporto 

priemonę atsižvelgia į tokius parametrus, kaip krovininės dalies ilgis ir 

kubatūra, bendras ir krovininės dalies aukštis, šie parametrai yra ypač 

svarbūs surenkat infekuotas ir medicinines atliekas, todėl galima rinkti 

didesnius atliekų kiekius ekonomiškai naudingesniu būdų (vykdant mažiau 

važiavimų). 

UAB „Toksika“ veiklos specifika lemia tai, kad perkančiajai organizacijai 

reikalingos kitokios transporto priemonės nei siūlomos per VšĮ „CPO LT“. 

8.  2021-10-25 
Mažos vertės neskelbiama 

apklausa 
Langų ir durų keitimo darbai 

Pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų, 0 

ct) be PVM. 

9.  2021-11-11 
Mažos vertės neskelbiama 

apklausa 
Kurjerio paslaugos 

Pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų, 0 

ct) be PVM. 

10.  2021-12-28 
Mažos vertės neskelbiama 

apklausa 
Vaisiai ir daržovės 

Pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų, 0 

ct) be PVM. 

 

 

 

Parengė:  

 

Karolina Rimkuvienė    

Projektų vadovė-viešųjų pirkimų specialistė  
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