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2. SVARSTYTA. Transporto priemonių draudimo paslaugų pirkimas iš CPO (centrinės
perkančiosios organizacijos) katalogo.
Komisijos pirmininkas Tomas Valatka informavo komisijos narius, kad atsižvelgiant į 2017
m. Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų
srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 90 str. nuostatas, perkantieji subjektai privalo įsigyti prekių,
paslaugų ir darbų iš CPO, jeigu siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiojo subjekto
poreikius ir perkantysis subjektas negali prekių, paslaugų ar darbų įsigyti efektyvesniu būdu
racionaliai naudodamas tam skirtas lėšas.
Peržiūrėjus CPO LT katalogą nustatyta, kad transporto priemonių draudimo paslaugų
pirkimas yra nurodytas CPO kataloge, tačiau įsigyti per Centrinę perkančiąją organizaciją (toliau –
CPO) negalima (neracionalu), kadangi nėra tenkinamos šios įmonei reikalingos sąlygos:
1. įmonė savo veikloje naudoja statybines mašinas (ekskavatorius, kraną), traktorius bei
specialią techniką (hidrodinamines dumbliasiurbes, vakuuminį ekskavatorių ir kt.), kurių draudimas
pagal išskiriamas transporto priemonių kategorijas CPO kataloge nėra numatytas;
2. KASKO draudimo paslaugoms CPO kataloge nėra įvertinta, kad:
2.1. speciali technika draudžiama ne tik dėl pačios transporto priemonės, tačiau ir
sumontuotos įrangos vertės, kurios vertė gerokai didesnė nei numatyta CPO kataloge (1 tūkst. Eur);
2.2. nenumatyta žalos atlyginimas, kuri atsirado dėl patekusio vandens į transporto priemonę
ar jos agregatus, kai transporto priemonė važiuoja (ar stovi veikiančiu varikliu) keliu per
susidariusius nuo lietaus vandens telkinius;
2.3. nenumatyta, kad draudimo apsauga galioja, naudojant transporto priemones kaip darbo
įrankį, taip pat naudojant transporto priemones ne tik kelių eisme, t. y. bekelėse ir pan.
Komisijos nariai, atsižvelgdami į išdėstytus argumentus, pasiūlė transporto priemonių
draudimo paslaugų pirkimą atlikti įprasta tvarka, vadovaujantis bendrovės mažos vertės pirkimų
tvarkos aprašo reikalavimais.
NUTARTA:
1. Transporto priemonių draudimo paslaugų įsigyti per Centrinę perkančiąją organizaciją
(toliau – CPO) negalima (neracionalu), kadangi nėra tenkinamos šios įmonei reikalingos sąlygos:
1.1. įmonė savo veikloje naudoja statybines mašinas (ekskavatorius, kraną), traktorius bei
specialią techniką (hidrodinamines dumbliasiurbes, vakuuminį ekskavatorių ir kt.), kurių draudimas
pagal išskiriamas transporto priemonių kategorijas CPO kataloge nėra numatytas;
1.2. KASKO draudimo paslaugoms CPO kataloge nėra įvertinta, kad:
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1.2.1. speciali technika draudžiama ne tik dėl pačios transporto priemonės, tačiau ir
sumontuotos įrangos vertės, kurios vertė gerokai didesnė nei numatyta CPO kataloge (1 tūkst. Eur);
1.2.2. nenumatyta žalos atlyginimas, kuri atsirado dėl patekusio vandens į transporto
priemonę ar jos agregatus, kai transporto priemonė važiuoja (ar stovi veikiančiu varikliu) keliu per
susidariusius nuo lietaus vandens telkinius;
1.2.3. nenumatyta, kad draudimo apsauga galioja, naudojant transporto priemones kaip darbo
įrankį, taip pat naudojant transporto priemones ne tik kelių eisme, t. y. bekelėse ir pan.
2. Transporto priemonių draudimo paslaugų pirkimą atlikti įprasta tvarka, vadovaujantis
bendrovės mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo reikalavimais.
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