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DARBOTVARKĖ:  

 
1. Viešojo pirkimo dokumentuose numatyto pirkimo dokumentų aiškinamojo susitikimo eigos 

pristatymas. 
2. Nuo pirkimo paskelbimo užduotų klausimų pristatymas ir atsakymų į juos pateikimas. 
3. Dalyvių klausimų pateikimas ir atsakymų į juos pateikimas. 
 
SVARSTYTA:  
 
Viešojo pirkimo „Preliminarioji sutartis dėl automobilių degalų degalinėse pirkimo“ komisijos 
(toliau – Komisijos) pirmininkas Ž. Gelumbauskas aiškinamojo susitikimo Dalyviams pristatė 
perkančiosios organizacijos VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) atstovus, 
aiškinamojo susitikimo tikslą bei bendrą tvarką. Komisijos pirmininkas pažymėjo, kad pirkimas Nr. 
69246 yra vykdomas įgyvendinant centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, kurias vykdyti 
CPVA įgaliojo LR Vyriausybė. 
Ž Gelumbauskas pristatė iki aiškinamojo susitikimo gautus klausimus ir pasiūlymus bei atkreipė 
dėmesį, kad CPVA atsakymai ir paaiškinimai laikomi preliminariais, kol jie nėra užprotokoluoti ir 
paskelbti interneto svetainėje www.cpo.lt, o Dalyviai apie tai informuoti. Klausimai, į kuriuos 
CPVA negalės atsakyti aiškinamojo susitikimo metu, bus užfiksuoti ir atsakymai į juos bus pateikti 
viešai paskelbtame aiškinamojo susitikimo protokole iki pirkimo dokumentuose (toliau - PD) 
nustatyto termino. 
 
Iki aiškinamojo susitikimo gauti klausimai ir atsakymai į juos: 
 
Klausimas Nr. 1 (Dalyvis - registracijos Nr. 4): PD  A dalies 6.2. punkte nurodytas reikalavimas 
Nr. 12 „Dalyvis turi užtikrinti galimybes nustatyti Kortelės limitus kiekiui ir sumai bei teikti prekių 
pirkimo ataskaitas kiekvienai Kortelei, nurodant įsigytą prekę, kiekį, datą, laiką, kainą ir sumą“. Ar 
yra galimybė pakeisti šį punktą, nes mūsų įmonė negali nustatyti Kortelių limitų pagal kiekį? 
Atsakymas: PD A dalies 6.2. punkto reikalavimo Nr. 12 pakeitimas bus pateiktas PD 
patikslinimuose Nr. 1. 
 
Klausimas Nr. 2 (Dalyvis - registracijos Nr. 4): Užsakymo sutarties bendrųjų sąlygų 4.1. punktas 
„Tiekėjas nemokamai užsakovui išduoda ir administruoja Užsakovo prašomą Kortelių kiekį“. Ką 
reiškia terminas „administruoja“? 
Atsakymas: Užsakymo sutarties bendrųjų sąlygų 4.1. punkte nurodytas terminas 
„administruoja“ apima Kortelių išdavimą, atnaujinimą, blokavimą ir pan. 

 
Klausimas Nr. 3 (Dalyvis - registracijos Nr. 4): Ar Teikėjas turi teisę atsisakyti dalyvauti 
Atnaujintame varžymesi? Jei taip, tuomet kokiais atvejais? 
Atsakymas: Tiekėjas neturi teisės atsisakyti dalyvauti atnaujintame Tiekėjų varžymesi. 
Vadovaujantis PD D dalies 4.9. punktu Tiekėjas dalyvauja atnaujintame Tiekėjų varžymesi 
pateikdamas atnaujintą pasiūlymą, jei atnaujinto pasiūlymo Tiekėjas nepateikia, atnaujintas 



varžymasis vykdomas naudojant Tiekėjo Kataloge CPO.lt™ įvestą minimalią nuolaidą, t.y. 
automatiniu būdu.  

 
Iki aiškinamojo susitikimo Dalyvis (registracijos Nr. 4) raštu pateikė pasiūlymą į preliminariąją 
sutartį įtraukti tokį punktą: 
 
Tiekėjas turi teisę savo nuožiūra vienašališkai blokuoti, neaptarnauti ir/ar neatnaujinti Užsakovo 
kortelės, jei: 
 
a) Užsakovas Sutartyje nurodytu laiku ir nustatytomis sąlygomis neapmoka Tiekėjui pateiktos 
PVM sąskaitos-faktūros, ir/arba 
b) Užsakovas viršija Tiekėjo nustatytą mėnesinį Kredito limitą, ir/arba Užsakovas dėl tam tikrų 
aplinkybių nesutiko su Sutartyje nurodytu Kredito limito padidinimu/ sumažinimu, ir/arba 
c) Užsakovas nenaudojo Tiekėjo išduotų kortelių Užsakovui atsiskaitymams Tiekėjo degalinėse už 
Sutartyje nurodytas prekes ir paslaugas 3 mėnesius iki kortelės galiojimo pabaigos, ir/arba 
d) Užsakovas yra pradelsęs atsiskaityti kitose sutartyse, pasirašytose su Tiekėju, nustatytais 
terminais už jau pateiktas prekes ar suteiktas paslaugas, jei toks pradelstas įsiskolinimas viršija 
Kredito limitą, nebent Užsakovas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, pradelsęs tokį 
įsiskolinimą, pateikia Tiekėjui adekvatų pradelsto įsiskolinimo įvykdymo užtikrinimą, priimtiną 
Tiekėjui (banko garantiją ar panašiai), kuris nepagrįstai neužvilkins šios prievolės įvykdymo. 

 
CPVA komentaras: 
Vadovaujantis PD D dalies 2 priedo 4.3. punktu Tiekėjas turi teisę aukščiau išdėstytame 
pasiūlyme įvardintas nuostatas įtraukti į Kortelių išdavimo ir administravimo sąlygas detalizuojantį 
dokumentą, kurį Tiekėjui reikalaujant privalo pasirašyti Užsakovas, todėl nėra būtina šias sąlygas 
įtraukti į preliminariąją sutartį. 

 
Toliau komisijos pirmininkas Ž. Gelumbauskas trumpai pristatė pirkimo dokumentų struktūrą: 
 
A dalis  „NURODYMAI DALYVIAMS“ – skirta konkurso sąlygoms; 
B dalis „PASIŪLYMO PATEIKIMO FORMOS“ – pateiktos formos, kurias privalo užpildyti Dalyvis 
teikdamas pasiūlymą. 
C dalis „PASIŪLYMŲ VERTINIMO LENTELĖS“ – viešojo pirkimo komisijos vertinimo metu pildomi 
dokumentai ir konkurso pasiūlymų vertinimo formulės. 
D dalis „PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES PROJEKTAS“ – sutartis, kuri bus sudaroma tarp 
laimėjusių Dalyvių ir CPVA. Jos priedai yra: 

 Katalogo sistemos aprašymas (1 priedas); 
 Užsakymo sutarties Bendrosios sąlygos (2 priedas) – viešos, visoms užsakymo 

sutartims, sudaromoms tarp Tiekėjo ir Užsakovo, bendros sąlygos, talpinamos 
interneto svetainėje www.cpo.lt 

 Užsakymo sutarties specialiosios sąlygos (3 priedas) – Kataloge CPO.lt Užsakymą 
laimėjusiam Tiekėjui automatiškai pateikiamų užpildytų sutarties tarp Tiekėjo ir 
Užsakovo, specialiųjų sąlygų forma. 

 Tiekėjo pasiūlymas (4 priedas) – prie Preliminariosios sutarties pridedamas Tiekėjo 
pasiūlymas CPVA. 

 Sutarties įvykdymo užtikrinimo formos (5 priedas) – Pagal šias formas Tiekėjas 
sudaręs su CPVA preliminariąją sutartį turės pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą. 

 
Aiškinamojo susitikimo metu pateikti klausimai ir atsakymai į juos (numeracija pratęsta): 
 
Klausimas Nr. 4 (Dalyvis - registracijos Nr. 1): Ar reikia Dalyviui turėti prekybos vietas 
(degalines) visų PD A dalies 6.2. punkto reikalavime Nr. 10 nurodytų miestų ribose. 



Atsakymas: Ne, Dalyvis turi turėti degalinę, kurioje prekiaujama 95 benzinu ir dyzeliniu kuru, 
bent vieno iš PD A dalies 6.2. punkto reikalavime Nr. 10 nurodytų miestų ribose. 
 
Klausimas Nr. 5 (Dalyvis - registracijos Nr. 1): Ar būtina pateikti licencijų verstis mažmenine 
prekyba nefasuotu variklių benzinu ir dyzeliniu kuru skirtais automobilių transportui kopijas 
kiekvienai prekybos vietai (degalinei), kaip to reikalaujama PD A dalies 6.2. punkto reikalavime 
Nr. 7, jei Dalyvis turi pvz. 100 degalinių? Dalyvis - registracijos Nr. 2 pateikė pasiūlymą reikalauti 
licencijų sąrašo su galiojimo laikais, išdavimo datomis ir pan.   
Atsakymas: Pateikti licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu ir dyzeliniu 
kuru skirtais automobilių transportui kopijas kiekvienai prekybos vietai (degalinei) yra privaloma 
nepriklausomai nuo Dalyviui priklausančių degalinių skaičiaus. 
 
Klausimas Nr. 6 (Dalyvis - registracijos Nr. 1): PD A dalies 6.2. punkto reikalavime Nr. 9 
prašoma pateikti įmonės gamintojos ar kitos nepriklausomos (įgaliotos) laboratorijos kokybės 
pažymėjimo kopija kiekvienai prekei, tačiau nenurodoma kokio senumo. Kokybės pasas yra 
pristatomas su kiekviena degalų partija į kiekvieną degalinę. Ar reikia pateikti kokybės pasą 
kiekvienai prekybos vietai (degalinei), jei taip, kokio senumo? 
Atsakymas: PD A dalies 6.2. punkto reikalavimo Nr. 9 pakeitimas bus pateiktas PD 
patikslinimuose Nr. 1. 
 
Klausimas Nr. 7 (Dalyvis - registracijos Nr. 1): PD A dalies 9.2. punkte nurodyta, kad CPO 
nepriima UADB „PZU draudimas“ bei UADB „Industrijos garantas“ pateikiamų užtikrinimų, kodėl? 
Atsakymas: UADB „PZU draudimas“ bei UADB „Industrijos garantas“ yra neįvykdžiusios savo 
įsipareigojimų CPVA. 
  
Klausimas Nr. 8 (Dalyvis - registracijos Nr. 3): PD B dalies II priedo „Finansinio pasiūlymo 
forma“ vidutinės kainos pateikimo lentelėje yra reikalaujama pateikti degalų kainas pagal 
nurodytas datas, tačiau tiksliai neįvardinama, ar reikia pateikti mažiausią ar didžiausią tą dieną 
galiojusią kainą. 
Atsakymas: Vadovaujantis PD Dalyvis turi teisę pateikti bet kurią tą dieną galiojusią kainą (be 
taikomų nuolaidų), jei nurodytą kainą Dalyvis Komisijos prašymu galės pagrįsti prekybos vietos 
kasos aparato kontrolinės juostos kopija ar kitu CPVA priimtinu dokumentu. PD B dalies II priedo 
„Finansinio pasiūlymo forma“  patikslinimas bus pateiktas PD patikslinimuose Nr. 1. 
 
Klausimas Nr. 9 (Dalyvis - registracijos Nr. 3): Kokią nuolaidą turės teikti Tiekėjas Užsakovui, jei 
Užsakovas nupirks mažiau kuro, nei nurodė formuodamas Užsakymą? 
Atsakymas: Jei Užsakovas nupirks mažiau arba daugiau kuro, nei nurodė formuodamas 
Užsakymą, Tiekėjas privalės teikti Užsakovui minimalią nuolaidą (pagal kiekio intervalą), kuri buvo 
Tiekėjo įvesta Kataloge CPO.lt Užsakymo momentu. Užsakymo sutarties specialiosiose sąlygose 
bus fiksuojama atnaujintame varžymesi laimėjusio Tiekėjo nuolaida užsakyme nurodytam 
preliminariam Užsakovo nurodytam prekės kiekiui numatomam įsigyti per mėnesį bei minimalios 
nuolaidos (Tiekėjo įvestos Kataloge CPO.lt) visiems likusiems prekių kiekio intervalams 
nurodytiems PD B dalies II priede „Finansinio pasiūlymo forma“. 
 
Klausimas Nr. 10 (Dalyvis - registracijos Nr. 2): Kaip Tiekėjas turės skaičiuoti Užsakovo 
užsakomų degalų kiekį, jei tą pačią dieną trys skirtingi užsakovai pateiks tris skirtingus užsakymus 
naudojantis Katalogu CPO.lt arba pateiks vieną bendrą užsakymą? 
Atsakymas: Su kiekvienu atskiru Užsakovu turės būti sudaroma atskira Užsakymo sutartis, todėl 
prekių kiekiai ir nuolaidos turės būti teikiamos kiekvienam Užsakovui atskirai. 
 
Klausimas Nr. 11 (Dalyvis - registracijos Nr. 4): PD A dalies 6.3. punkte nurodoma, kad Dalyvis, 
įrašytas į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus (VPĮ nustatyta tvarka), vietoj PD A dalies 6.2. 
punkte nustatytus 1, 2 ir 6 kvalifikacinius reikalavimus pagrindžiančių dokumentų, turi teisę 



pateikti pažymos apie jo registraciją oficialiuose patvirtintų tiekėjų sąrašuose kopiją, patvirtintą 
Dalyvio ar jo įgalioto atstovo. Ar gali Dalyvis įrašytas į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus taip pat 
neteikti PD A dalies 6.2. punkto 7 dalyje reikalaujamos licencijos, kadangi ji taip pat yra teikiama 
Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, norint būti įtrauktam į oficialius 
patvirtintų tiekėjų sąrašus? 
Atsakymas: PD A dalies 6.3. punkto pakeitimas bus pateiktas PD patikslinimuose Nr. 1. 
 
Klausimas Nr. 12 (Dalyvis - registracijos Nr. 2): Jei Dalyvis turi partnerius, kurių degalinėse 
galima atsiskaityti Tiekėjo kortelėmis, ar teikiant pasiūlymą turi būti pridedama jungtinės veiklos 
(partnerystės) sutartis, siekiant, kad Užsakovai turėtų teisę piltis degalus ir Tiekėjo partnerio 
degalinėse? 
Atsakymas: Taip, siekiant, kad Užsakovai turėtų teisę piltis degalus ir Tiekėjo partnerio 
degalinėse Tiekėjai privalo pasiūlymą Konkursui pateikti jungtinės veiklos (partnerystės) 
pagrindu, vadovaujantis PD A dalies 10.1. punkto 6 dalies reikalavimais.  
 
Klausimas Nr. 13 (Dalyvis - registracijos Nr. 3): Kada vyks vokų su finansiniais pasiūlymais 
atplėšimo posėdis? Ar tą pačią dieną kaip ir vokų su techniniais pasiūlymais atplėšimo posėdis? 
Atsakymas: Vokų su finansiniais pasiūlymais atplėšimo posėdis vyks išnagrinėjus Dalyvių 
techninius pasiūlymus, ne tą pačią dieną kaip vokų su techniniais pasiūlymais atplėšimo posėdis. 
Komisija raštu Dalyvius informuos apie vokų su Finansiniais pasiūlymais atplėšimo datą, laiką ir 
vietą. 
 
Klausimas Nr. 14 (Dalyvis - registracijos Nr. 2): PD A dalies 11.3. punkte nurodoma, kad 
Dalyviui alternatyvių pasiūlymų pateikti neleidžiama. Dalyviui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo 
pasiūlymas bus atmestas. Kuris pasiūlymas bus atmestas? Alternatyvus, pirminis ar abu? 
Atsakymas: Dalyviui pateikus alternatyvų pasiūlymą bus atmesti visi dalyvio pasiūlymai. 
 
Klausimas Nr. 15 (Dalyvis - registracijos Nr. 2): PD A dalies 11.7. punkte nurodoma, kad CPO 
turi būti pateikti originalūs Techninio pasiūlymo ir Finansinio pasiūlymo (toliau vadinami – 
Pasiūlymu) egzemplioriai, pažymėti žodžiu „originalas” ir 1 kopija, pažymėta žodžiu „kopija”. Ar 
tai reiškia, kad Techninio pasiūlymo originalas, Techninio pasiūlymo kopija, Finansinio pasiūlymo 
originalas ir Finansinio pasiūlymo kopija turi būti pateikti keturiuose atskiruose vokuose? 
Atsakymas: Ne, Techninio pasiūlymo originalas ir Techninio pasiūlymo kopija turi būti pateikiami 
viename voke kartu, o kitame voke pateikiami Finansinio pasiūlymo originalas ir Finansinio 
pasiūlymo kopija. 
 
Klausimas Nr. 16 (Dalyvis - registracijos Nr. 2): PD A dalies 12.1. punkte nurodoma, kad 
pasiūlymą pateikęs Dalyvis gali, prieš tai informavęs raštu, jį pakeisti ar atšaukti/ atsiimti iki 
pirkimo dokumentų A dalies 2 str. nustatyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Prieš kiek 
laiko reikia raštu pranešti apie pageidavimą pasiūlymą pakeisti ar atšaukti / atsiimti? Ar galima 
pranešti tą pačią minutę, pvz. atėjus pakeisti voką? 
Atsakymas: Pranešti apie pageidavimą pasiūlymą pakeisti ar atšaukti/ atsiimti galima tą pačią 
minutę, atėjus pasiūlymą pakeiti ar atšaukti/ atsiimti. 
 
Klausimas Nr. 17 (Dalyvis - registracijos Nr. 2): PD A dalies 15.8. punkte nurodoma, kad apie 
vokų su pasiūlymais metu paskelbtą informaciją raštu pranešama ir pasiūlymus pateikusiems, 
tačiau vokų atplėšimo procedūroje nedalyvaujantiems konkurso Dalyviams, jeigu jie to 
pageidauja. Kaip turi būti išreikštas pageidavimas, raštu ar žodžiu? 
Atsakymas: Pageidavimas gali būti išreikštas tiek raštu, tiek žodžiu. Pateikus prašymą Komisija 
vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio protokolo išrašą išsiųs Dalyvio pasiūlyme nurodytam 
asmeniui. 
 



Klausimas Nr. 18 (Dalyvis - registracijos Nr. 2): PD A dalies 16.6.3. punkte nurodoma, kad 
Komisija, radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, paprašo Dalyvio per jos 
nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su 
pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas 
aritmetines klaidas, Dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą 
naujomis dalimis. Ar galima bus taisyti galutinę sumą kaip aritmetinę klaidą? 
Atsakymas: Ne, taisyti galutinės sumos negalima. 
 
Klausimas Nr. 19 (Dalyvis - registracijos Nr. 3): Ar Užsakovams Lietuvos Respublikos 
perkančiosioms organizacijoms yra privaloma vykdyti Užsakymus per Katalogą CPO.lt?  
Atsakymas: Ne, neprivaloma. Lietuvos Respublikos perkančiosios organizacijos gali 
laisvanoriškai pasirinkti vykdyti pirkimus per Katalogą CPO.lt ar ne. 
 
Klausimas Nr. 20 (Dalyvis - registracijos Nr. 1): Kokia yra tolimesnė pirkimo vykdymo eiga po 
šio pirkimo dokumentų aiškinamojo susitikimo? Kada planuojama pradėti vykdyti Užsakymus per 
Katalogą CPO.lt? 
Atsakymas: Po šio pirkimo dokumentų aiškinamojo susitikimo bus parengtas susitikimo 
protokolas, atsižvelgiant į pateiktas pastabas patikslinti pirkimo dokumentai, paskelbti patikslinti 
pirkimo skelbimai Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Minėta 
informacija bus viešai publikuojama interneto svetainėje www.cpo.lt, bei apie tai informuojami 
visi Konkurse užsiregistravę Dalyviai. Užsakymus per Katalogą CPO.lt numatoma pradėti vykdyti 
nuo 2009 m. sausio mėnesio. 
 
Klausimas Nr. 21 (Dalyvis - registracijos Nr. 1): Ar pirmas preliminariojoje eilėje (PD A dalies 
16.8. punktas) Dalyvis turės privilegijų atnaujinto varžymosi metu? 
Atsakymas: Ne, pirmas preliminariojoje eilėje Dalyvis neturės privilegijų atnaujinto varžymosi 
metu. Visi Tiekėjai, Kataloge CPO.lt gavę kvietimą dalyvauti atnaujintame varžymesi, turės 
vienodas galimybes pateikti savo atnaujintus pasiūlymus. 
 
Klausimas Nr. 22 (Dalyvis - registracijos Nr. 2): Jei atnaujinto varžymosi metu Tiekėjo pateikta 
nuolaida konkrečiam Užsakovui yra didesnė už minimalią nuolaidą įvestą Kataloge CPO.lt, ar 
sekančio atnaujinto varžymosi metu Tiekėjas turi teisę Užsakovui siūlyti mažesnę nuolaidą nei 
buvo pasiūlyta anksčiau?  
Atsakymas: Taip, Tiekėjas kiekvieno atnaujinto varžymosi metu turės teisę Užsakovui siūlyti 
atnaujintą nuolaidą, ne mažesnę nei buvo Tiekėjo publikuojama Kataloge CPO.lt užsakymo 
momentu. 
 
Klausimas Nr. 23 (Dalyvis - registracijos Nr. 1): Kiek Užsakovų pareiškė norą naudotis Katalogu 
CPO.lt sudarant automobilių degalų degalinėse pirkimo sutartis.  
Atsakymas: Apie 200 Užsakovų.  
 
Klausimas Nr. 24 (Dalyvis - registracijos Nr. 2): PD D dalies 2 priedo 4.2.2. punkte nurodoma, 
kad Tiekėjas turi užtikrinti galimybę nedelsiant, gavus UŽSAKOVO prašymą, blokuoti Korteles. Ką 
reiškia „nedelsiant“? Ar užsakovo prašymas turi būti pateiktas žodžiu ar raštu? 
Atsakymas: Terminas „nedelsiant“ turi būti aiškinamas atsižvelgiant į protingumo ir 
proporcingumo principus. Vadovaujantis PD D dalies 2 priedo 4.3. punktu Tiekėjas turi teisę 
Kortelių išdavimo ir administravimo sąlygose detalizuoti šį terminą, nustatant Tiekėjo praktikoje 
taikomus reikalavimus neprieštaraujančius Preliminariosios sutarties ir Užsakymo sutarties 
sąlygoms. 
 
Klausimas Nr. 25 (Dalyvis - registracijos Nr. 2): Kodėl Dalyviui nėra suteikta galimybė siūlyti 
skirtingą nuolaidą skirtingose degalinėse, o nuolaida yra diferencijuojama tik pagal perkamus 
kiekius? 



Atsakymas: Šis reikalavimas nustatytas siekiant suteikti galimybę Konkurse dalyvauti Dalyviams 
neturintiems techninių galimybių vienoje Kortelėje nustatyti skirtingas nuolaidas skirtingose 
degalinėse. 
 
Klausimas Nr. 26 (Dalyvis - registracijos Nr. 3, 4): Ar CPVA turi teisę nutraukti pirkimo 
procedūras, jei Dalyvių pasiūlymai bus netinkami CPO, pvz. jei laimėję Tiekėjai bus nepajėgūs 
aptarnauti PD nurodytų miestų? 
Atsakymas: CPVA, vadovaujantis PD A dalies 18.1. punktu, turi teisę gavusi VPT sutikimą, bet 
kuriuo metu iki Sutarties sudarymo nutraukti pirkimo procedūras, tik tuo atveju, jeigu atsirado 
aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. 
 
Klausimas Nr. 27 (Dalyvis - registracijos Nr. 2): Ar galima su Užsakovu derinti PD D dalies 3 
priede „Užsakymo sutarties specialiosios sąlygos“ nustatytas sąlygas? Ar viskas kas jose nurodyta 
yra privaloma? 
Atsakymas: Su Užsakovu derinti PD D dalies 3 priede „Užsakymo sutarties specialiosios sąlygos“ 
nustatytų sąlygų negalima, kadangi laimėjus užsakymą Užsakymo sutarties specialiosios sąlygos 
yra elektroniniu būdu suformuojamos Katalogo sistemoje remiantis standartine Užsakymo 
sutarties (Specialiųjų sąlygų) forma be pakeitimų, išskyrus įterptą informaciją, kuri buvo nurodyta 
Užsakovo pateiktame Užsakyme ir Tiekėjo pateiktame pasiūlyme (PD D dalies 3 priedo 7.4. 
punktas). Sutartis negali būti sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne Katalogo sistemoje. 
 
Klausimas Nr. 28 (Dalyvis - registracijos Nr. 2): PD D dalies 3 priedo 5.2. punkte nurodoma, 
kad Tiekėjas privalo Užsakovui pateikti sąskaitą-faktūrą iki einamojo mėnesio 5 dienos. Kokiu 
būdu Tiekėjas privalo Užsakovui pateikti sąskaitą-faktūrą? Visi posėdyje dalyvaujantys Tiekėjų 
atstovai siūlo nurodyti, kad sąskaita-faktūra turi būti pateikiama el. paštu bei papildyti Užsakymo 
sutarties sąlygas nuostatomis dėl sąskaitų negavimo ir t.t. 
Atsakymas: PD D dalies 2 priedo 6 straipsnio pakeitimai bus pateikti PD patikslinimuose Nr. 1. 
 
Klausimas Nr. 29 (Dalyvis - registracijos Nr. 3): Kokiu būdu Dalyviai bus informuojami apie PD 
pakeitimus? 
Atsakymas: Informacija apie PD pakeitimus bus viešai publikuojama interneto svetainėje 
www.cpo.lt, bei apie tai informuojami visi Konkurse užsiregistravę Dalyviai. 
 
Klausimas Nr. 30 (Dalyvis - registracijos Nr. 2): PD A dalies 6.2. punkto reikalavime Nr. 1 
prašoma pateikti pažyma yra išduodama maždaug po dviejų savaičių nuo prašymo išduoti 
pažymą pateikimo. Kas bus jei nespėsime su pasiūlymu pateikti prašomos pažymos? 
Atsakymas: Komisija, vadovaujantis PD A dalies 16.5. punktu, prašys patikslinti Dalyvio 
duomenis apie kvalifikaciją bei pateikti nepateiktas pažymas. 
 

  
NUTARTA: 

 
Aiškinamąjį susitikimą su Dalyviais laikyti įvykusiu. Posėdžio protokolą bei pirkimo dokumentų 
patikslinimus (Patikslinimas Nr.1) patalpinti viešai interneto svetainėje www.cpo.lt . 


