
VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIDAUS ADMINISTRAVIMO IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Parko g. 14, 31140 Visaginas, tel. (8 386) 31 551, faks. (8 386) 31 286, el. p. visaginas@visaginas.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188711925

Suinteresuotiems asmenims Nr.

Į Nr.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 DĖL SPRENDIMO NEATLIKTI PIRKIMO NAUDOJANTIS CENTRINĖS

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PASLAUGOMIS

Visagino savivaldybės administracija organizuoja biuro įrangos nuomos pirkimo

konkursą (planuojama nuomoti 12 daugiafunkcinių spausdintuvų).

Išanalizavus Centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniame kataloge esančią biuro

įrangos pasiūlą (2022 m. vasario 7 d. duomenimis), nustatyta jog kataloge nėra galimybės pasirinkti

paslaugai įsigyti būtinų sąlygų:

 Galimybės spausdinti su kodu, ar kitomis identifikavimo priemonėmis. Kadangi dalis

spausdintuvų stovės koridoriuose, kuriuose lankosi ir pašaliniai asmenys, įstaigos darbuotojai negali

spausdinti dokumentų be atsakingo darbuotojo priežiūros, kadangi spausdinamuose dokumentuose

gali būti asmens duomenis sudaranti informacija (asmens kodai ir kita jautri informacija), o tai galėtų

pažeisti asmens duomenų apsaugos įstatymą, kitus konfidencialumo reikalaujančius teisės aktus.

 Taip pat susirgus arba nutraukus darbo santykius su darbuotoju, jo spausdintuvu niekas

nesinaudotų, o nuomos mokestį vis tiek tektų mokėti, tai nėra finansiškai naudinga savivaldybės

administracijai, trūksta pasirinkimo mokėti tik už spaudo kainą.

Šis aiškinamasis raštas parengtas įgyvendinant LR Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio

2 dalies nuostatas.
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