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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 DĖL SPRENDIMO NEATLIKTI PIRKIMO NAUDOJANTIS CENTRINĖS

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PASLAUGOMIS

Visagino savivaldybės administracija organizuoja Inovacijų klasterio dirbtuvių

kompiuterinės įrangos pirkimą. Planuojama įsigyti 29 vnt. įvairios įrangos, kurios didžiąją dalį sudaro

kompiuterinė įranga.

Išanalizavus Centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniame kataloge esančią

kompiuterinės ir kitos įrangos pasiūlą (2022-03-30 duomenimis), nustatyta, kad pagal CPO katalogą

galima įsigyti tik dalį Visagino savivaldybės administracijai reikalingos įrangos. Siekiant visos

įrangos suderinamumo ir atsižvelgiant į aplinkybes, kad prekės turi būti ne tik pristatytos į Visagino

inovacijų klasterio patalpas/dirbtuves, bet ir sumontuotos atitinkamose Inovacijų klasterio patalpose

bei ant kiekvienos prekės pakuotės būtų pažymėtas patalpos numeris ir pavadinimas (pagal techninę

specifikaciją), nusprendėme neatlikti pirkimo naudojantis CPO paslaugomis.

Šis aiškinamasis raštas parengtas įgyvendinant LR Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio

2 dalies nuostatas.

Skyriaus vedėja Viktorija Abaravičienė
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