
 Preliminarioji sutartis dėl pastatų modernizavimo darbų pirkimo per CPO 
 1 priedas 

 

- 1 pirkimo daliai - 

PASIŪLYMO RAŠTAS 

 

Sutarties pavadinimas ir identifikacinis numeris: Pastatų modernizavimo darbai, Nr. [CPO pirkimo numeris].  

Kam:  [Užsakovo pavadinimas] 

 

Mes išnagrinėjome Užsakymo sutarties sąlygas, Užsakovo reikalavimus, Specifikaciją ir Brėžinius, skirtus išvardintiems Darbams vykdyti. 
Išnagrinėję, supratę ir patikrinę šiuos dokumentus, įsitikinome, kad klaidų ar kitų trūkumų nėra. Mes siūlome vykdyti ir baigti Darbus bei 
ištaisyti visus jų defektus pagal šio Pasiūlymo, apimančio visus minėtus dokumentus, reikalavimus už  [Priimta Sutarties suma iš krepšelio].  

 

Mes įsipareigojame laikytis šio Pasiūlymo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir 30 kalendorinių dienų po laimėtojo paskelbimo Kataloge 
CPO.lt™. Pasiūlymas išliks mus įpareigojantis bei gali būti akceptuotas bet kada iki minėto termino pabaigos. Patvirtiname, kad Priedai sudaro 
šio Pasiūlymo rašto dalį.  

 

Jeigu šis pasiūlymas bus priimtas, tai mes pateiksime reikalaujamą Atlikimo užtikrinimą, pradėsime Darbus kuo greičiau po Darbo pradžios ir 
baigsime Darbus, kaip to reikalaujama aukščiau išvardytuose dokumentuose, per Baigimo laiką. 

 

Mes suprantame, kad jūs neprivalote priimti pačios mažiausios kainos arba apskritai kokio nors pasiūlymo, kurį galite gauti. 

 

Mūsų įmonė, jos filialai ir dukterinės įmonės – įskaitant bet kuriuos subrangovus ar tiekėjus bet kuriai sutarties daliai – turi teisę teikti 
pasiūlymus, t.y. nėra jokių sąlygų, ribojančių dalyvavimą pirkime: 

- Mes neturime interesų konflikto, t.y. dabar ar praeityje neesame tiesiogiai/netiesiogiai susiję su konsultantu ar kitu subjektu, rengusiu 
projektavimo užduotį projektui parengti, Užsakovo reikalavimus ir kt. projekto rengimo dokumentaciją arba su asmeniu, kurį užsakovas siūlo 
skirti Inžinieriumi, vykdant šią sutartį. Mūsų Įmonė (jos filialai ir dukterinės įmonės) nėra pasirinkta teikti projektavimo užduoties ar Užsakovo 
reikalavimų paruošimo arba darbų priežiūros konsultacinių paslaugų. 

- Mūsų įmonė nepatenka į situacijas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 str. 1 ir 2 dalyje. 

RANGOVĄ atstovaujantis asmuo 

[Pasiūlymą teikiančio Rangovo atstovo vardas, pavardė, pareigos] 

 

[RANGOVO pavadinimas, adresas, 

kodas ir PVM mokėtojo kodas] 

[A/S sąskaitos Nr.] 

[Banko pavadinimas] 

[Tel.] 

[Faks.] 

[Pasiūlymo suformavimo data] 

 

 



 Preliminarioji sutartis dėl pastatų modernizavimo darbų pirkimo per CPO 
 1 priedas 

 

- 2 pirkimo daliai - 

PASIŪLYMO RAŠTAS 

 

Sutarties pavadinimas ir identifikacinis numeris: Pastatų modernizavimo darbai su projektavimu, Nr. [CPO pirkimo numeris].  

Kam:  [Užsakovo pavadinimas] 

 

Mes išnagrinėjome Užsakymo sutarties sąlygas, Užsakovo reikalavimus skirtus išvardintiems Darbams vykdyti. Išnagrinėję, supratę ir patikrinę 
šiuos dokumentus, įsitikinome, kad klaidų ar kitų trūkumų nėra. Mes siūlome suprojektuoti, vykdyti ir baigti Darbus bei ištaisyti visus jų 
defektus pagal šio Pasiūlymo, apimančio visus minėtus dokumentus, reikalavimus už  [Priimta Sutarties suma iš krepšelio].  

 

Mes įsipareigojame laikytis šio Pasiūlymo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir 30 kalendorinių dienų po laimėtojo paskelbimo Kataloge 
CPO.lt™. Pasiūlymas išliks mus įpareigojantis bei gali būti akceptuotas bet kada iki minėto termino pabaigos. Patvirtiname, kad Priedai sudaro 
šio Pasiūlymo rašto dalį.  

 

Jeigu šis pasiūlymas bus priimtas, tai mes pateiksime reikalaujamą Atlikimo užtikrinimą, pradėsime Darbus kuo greičiau po Darbo pradžios ir 
baigsime Darbus, kaip to reikalaujama aukščiau išvardytuose dokumentuose, per Baigimo laiką. 

 

Mes suprantame, kad jūs neprivalote priimti pačios mažiausios kainos arba apskritai kokio nors pasiūlymo, kurį galite gauti. 

 

Mūsų įmonė, jos filialai ir dukterinės įmonės – įskaitant bet kuriuos subrangovus ar tiekėjus bet kuriai sutarties daliai – turi teisę teikti 
pasiūlymus, t.y. nėra jokių sąlygų, ribojančių dalyvavimą pirkime: 

- Mes neturime interesų konflikto, t.y. dabar ar praeityje neesame tiesiogiai/netiesiogiai susiję su konsultantu ar kitu subjektu, rengusiu 
projektavimo užduotį projektui parengti, Užsakovo reikalavimus ir kt. projekto rengimo dokumentaciją arba su asmeniu, kurį užsakovas siūlo 
skirti Inžinieriumi, vykdant šią sutartį. Mūsų Įmonė (jos filialai ir dukterinės įmonės) nėra pasirinkta teikti projektavimo užduoties ar Užsakovo 
reikalavimų paruošimo arba darbų priežiūros konsultacinių paslaugų. 

- Mūsų įmonė nepatenka į situacijas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 str. 1 ir 2 dalyje. 

RANGOVĄ atstovaujantis asmuo 

[Pasiūlymą teikiančio Rangovo atstovo vardas, pavardė, pareigos] 

 

[RANGOVO pavadinimas, adresas, 

kodas ir PVM mokėtojo kodas] 

[A/S sąskaitos Nr.] 

[Banko pavadinimas] 

[Tel.] 

[Faks.] 

[Pasiūlymo suformavimo data] 

 

 



 Preliminarioji sutartis dėl pastatų modernizavimo darbų pirkimo per CPO 
 1 priedas 

 

- 1 pirkimo daliai - 

 

PASIŪLYMO PRIEDAS 

 

Pavadinimas Sutarties sąlygų 
punktas 

Duomenys 

Sutarties tipas 1.1.1.11 Bendros sumos sutartis 

Užsakovo pavadinimas ir adresas 1.1.2.2 ir 1.3 [Pavadinimas, adresas, kodas ir PVM mokėtojo kodas] 

[A/S sąskaitos Nr.] [Banko pavadinimas]  [Tel.] [Faks.] 

   

Rangovo pavadinimas ir adresas 1.1.2.3 ir 1.3 [Pavadinimas, adresas, kodas ir PVM mokėtojo kodas] 

[A/S sąskaitos Nr.] [Banko pavadinimas]  [Tel.] [Faks.] 

   

Inžinierius 1.1.2.4 ir 1.3 [Inžinieriaus pareigas atliks paskirtas organizacijos darbuotojas / 
Apie paskirtą inžinierių bus pranešta sudarius sutartį dėl statinio 
statybos techninės priežiūros] 

   

Baigimo laikas 1.1.3.3 [Užsakovo nurodytas Darbų atlikimo terminas] dienos 

Pranešimo apie defektus laikas 1.1.3.7 365 dienos po statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto 
pasirašymo datos. 

Elektroninio ryšio priemones 1.3 Faksas, el. paštas su gavimo patvirtinimu ir vėlesniu patvirtinimu 
paštu. 

Taikoma teisė 1.4 Lietuvos Respublikos 

Pagrindinė kalba 1.4 Lietuvių kalba 

Bendravimo kalba 1.4 Lietuvių kalba 

Teisės naudotis Statybviete terminas 2.1 Nuo Darbo pradžios iki Statinio pripažinimo tinkamu naudoti. 

Atlikimo užtikrinimo suma 4.2 5% Priimtos sutarties  sumos  litais. Užtikrinimo būdas - Banko 
garantija pareikalavus arba Draudimo laidavimas pareikalavus 

Įprastinės darbo valandos 6.5 [Užsakovo nurodytos darbo valandos] 

Kompensacija dėl Darbų uždelsimo 8.7 ir 14.15 (b) Rangovas per 28 dienų po pranešimo apie darbų pradžią turi 
pateikti programą su Darbų atlikimo grafiku. Vadovaujantis šia 
programa bus nustatyta kokia apimtis darbų turi būti atlikta iki 
kalendorinių metų paskutinės dienos. Rangovui neatlikus 
atitinkamai numatytų darbų apimčių iki kalendorinių metų pabaigos 
arba iki darbų užbaigimo datos bus taikomos kompensacijos dėl 
darbų uždelsimo. 

Neatlikus numatytų darbų iki kalendorinių metų pabaigos:          
0,01% nuo neatliktų darbų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. 

Neužbaigus darbų iki darbų užbaigimo datos: 0,05% nuo Priimtos 
sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. 

Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo 
suma 

8.7 10% nuo Priimtos Sutarties sumos 

Užsakovo rezervas 13.5 [Užsakovo nurodytas procentas nuo Priimtos Sutarties sumos] % 
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Rangovo pridėtinių išlaidų ir pelno procentas 13.5 (b) 5% nuo faktinės sumos, kurią turi sumokėti Rangovas už įrangą 
medžiagas arba paslaugas iš Užsakovo rezervo. 

Pataisymai dėl kainos pasikeitimo; 
Pataisymų duomenų lentelė (-s) 

13.8 Bendrai mokėjimų sumai, likusiai po 12 mėn. nuo Sutarties 
pasirašymo dienos. 

Koeficientas; 

rodiklio dydis 

Kilmes šalis; 

rodiklio valiuta 

Rodiklio šaltinis; 

pavadinimas (sąvoka) 

Vertė nustatytą datą (-omis)*  
Verte        Data 

a= 0    

b – po 12 mėn. nuo Pradžios 
datos likę mokėjimai už 
numatytų darbų etapus 
pagal Programą 

LTL N/A Bus nustatyta po 12 mėn. nuo Pradžios datos 

Ln – paskelbtas Bendrasis 
statybos sąnaudų kainų 
indeksas 

% Statistikos departamento 
skelbiama informacija 

Indeksas po 12 mėn. nuo Pradžios datos 

Lo – paskelbtas Bendrasis 
statybos sąnaudų kainų 
indeksas 

% Statistikos departamento 
skelbiama informacija 

Indeksas Pradžios datos metu 

c, d...= 0    

*Šios vertės ir datos patvirtina kiekvieno rodiklio nustatymą, tačiau nenustato Pradinės datos rodiklių. 

Visas išankstinis mokėjimas 14.2 [Užsakovo nurodytas procentas] Priimtos Sutarties sumos 

Mokėjimo dalių skaičius ir pasirinktas mokėjimo 
laikas 

14.2 Vienas mokėjimas, pateikus sąskaitą išankstiniam mokėjimui ir 
išankstinio mokėjimo banko garantiją visai avanso sumai 

Valiuta 14.2 kaip nurodyta 14.15 punkte 

Mažiausia Tarpinių mokėjimų pažymų suma 14.6 10 % Priimtos Sutarties sumos 

Mokėjimo valiuta 14.15 Lietuvos Respublikos litas (LTL) 

Laikotarpiai pateikti draudimą:   

(a) draudimo įrodymui 18.1 14 dienų 

(b) reikiamiems polisams 18.1 14 dienų 

Draudimo vietos sutvarkymo išlaidų po 
draudiminio įvykio draudimo suma 

18.2(i) Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne mažesnei nei 100.000,00 litų 
sumai arba ekvivalentiškai sumai Eurais 

Nenumatytų papildomų išlaidų 
projektuotojams, ekspertams ir Inžinieriui 
draudimo suma 

18.2(ii) Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne mažesnei nei 100.000,00 litų 
sumai arba ekvivalentiškai sumai Eurais. 

Statybvietės teritorijoje esančių ir Užsakovui 
priklausančių statinių ir įrenginių draudimo 
suma 

18.2(iii) Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne mažesnei nei 250.000,00 litų 
sumai arba ekvivalentiškai sumai Eurais (Taikoma, jei Sutartyje 
numatyti šildymo sistemos remonto darbai). 

Maksimali išskaitos (franšizės) suma 18.2. Ne daugiau kaip 25.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma Eurais 
kiekvienai apdraustai pozicijai. 

Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo 
draudimo suma 

18.3 Ne mažesnė nei 150.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma 
Eurais vienam draudiminiam įvykiui. 

Maksimali išskaitos (franšizės) suma 18.3 Ne daugiau kaip 10.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma Eurais 

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės 
privalomojo draudimo suma 

18.5. Ne mažesnė nei 1.000.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma 
Eurais vienam draudiminiam įvykiui. 
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Maksimali išskaitos (franšizės) suma 18.5. Ne daugiau kaip 10.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma Eurais. 
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- 2 pirkimo daliai - 

 

PASIŪLYMO PRIEDAS 

 

Pavadinimas Sutarties sąlygų 
punktas 

Duomenys 

Sutarties tipas 1.1.1.11 Bendros sumos sutartis 

Užsakovo pavadinimas ir adresas 1.1.2.2 ir 1.3 [Pavadinimas, adresas, kodas ir PVM mokėtojo kodas] 

[A/S sąskaitos Nr.] [Banko pavadinimas]  [Tel.] [Faks.] 

   

Rangovo pavadinimas ir adresas 1.1.2.3 ir 1.3 [Pavadinimas, adresas, kodas ir PVM mokėtojo kodas] 

[A/S sąskaitos Nr.] [Banko pavadinimas]  [Tel.] [Faks.] 

   

Inžinierius 1.1.2.4 ir 1.3 [Inžinieriaus pareigas atliks paskirtas organizacijos darbuotojas / Apie 
paskirtą inžinierių bus pranešta sudarius sutartį dėl statinio statybos 
techninės priežiūros] 

   

Baigimo laikas 1.1.3.3 [Užsakovo nurodytas Darbų atlikimo terminas] dienos 

Pranešimo apie defektus laikas 1.1.3.7 365 dienos po statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo 
datos 

Elektroninio ryšio priemones 1.3 Faksas, el. paštas su gavimo patvirtinimu ir vėlesniu patvirtinimu 
paštu. 

Taikoma teisė 1.4 Lietuvos Respublikos 

Pagrindinė kalba 1.4 Lietuvių kalba 

Bendravimo kalba 1.4 Lietuvių kalba 

Teisės naudotis Statybviete terminas 2.1 Nuo Darbo pradžios iki Statinio pripažinimo tinkamu naudoti. 

Atlikimo užtikrinimo suma 4.2 5% Priimtos sutarties  sumos  litais. Užtikrinimo būdas - Banko 
garantija pareikalavus arba Draudimo laidavimas pareikalavus 

Terminas per kurį Rangovas turi pranešti 
Inžinieriui apie Užsakovo reikalavimuose 
nustatytas klaidas, neatitikimus ar trūkumus 

5.1 Per 28 dienas nuo Darbo pradžios datos. 

Įprastinės darbo valandos 6.5 [Užsakovo nurodytos darbo valandos] 

Kompensacija dėl Darbų uždelsimo 8.7 ir 14.15 (b) Rangovas per 28 dienų po pranešimo apie darbų pradžią turi pateikti 
programą su Darbų atlikimo grafiku. Vadovaujantis šia programa bus 
nustatyta kokia apimtis darbų turi būti atlikta iki kalendorinių metų 
paskutinės dienos. Rangovui neatlikus atitinkamai numatytų darbų 
apimčių iki kalendorinių metų pabaigos arba iki darbų užbaigimo 
datos bus taikomos kompensacijos dėl darbų uždelsimo. 

Neatlikus numatytų darbų iki kalendorinių metų pabaigos:          
0,01% nuo neatliktų darbų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. 

Neužbaigus darbų iki darbų užbaigimo datos: 0,05% nuo Priimtos 
sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. 

Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo 
suma 

8.7 10% nuo Priimtos Sutarties sumos 
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Užsakovo rezervas 13.5 [Užsakovo nurodytas procentas nuo Priimtos Sutarties sumos] % 

Rangovo pridėtinių išlaidų ir pelno procentas 13.5 (b) 5% nuo faktinės sumos, kurią turi sumokėti Rangovas už įrangą 
medžiagas arba paslaugas iš Užsakovo rezervo. 

Pataisymai dėl kainos pasikeitimo; 
Pataisymų duomenų lentelė (-s) 

13.8 Bendrai mokėjimų sumai, likusiai po 12 mėn. nuo Sutarties 
pasirašymo dienos. 

Koeficientas; 

rodiklio dydis 

Kilmes šalis; 

rodiklio valiuta 

Rodiklio šaltinis; 

pavadinimas (sąvoka) 

Vertė nustatytą datą (-omis)*  
Verte        Data 

a= 0    

b – po 12 mėn. nuo 
Pradžios datos likę 
mokėjimai už numatytų 
darbų etapus pagal 
Programą 

LTL N/A Bus nustatyta po 12 mėn. nuo Pradžios datos 

Ln – paskelbtas Bendrasis 
statybos sąnaudų kainų 
indeksas 

% Statistikos departamento 
skelbiama informacija 

Indeksas po 12 mėn. nuo Pradžios datos 

Lo – paskelbtas Bendrasis 
statybos sąnaudų kainų 
indeksas 

% Statistikos departamento 
skelbiama informacija 

Indeksas Pradžios datos metu 

c, d...= 0    

*Šios vertės ir datos patvirtina kiekvieno rodiklio nustatymą, tačiau nenustato Pradinės datos rodiklių. 

Visas išankstinis mokėjimas 14.2 [Užsakovo nurodytas procentas] 

Mokėjimo dalių skaičius ir pasirinktas mokėjimo 
laikas 

14.2 Vienas mokėjimas, pateikus sąskaitą išankstiniam mokėjimui ir 
išankstinio mokėjimo banko garantiją visai avanso sumai 

Valiuta 14.2 kaip nurodyta 14.15 punkte 

Mažiausia Tarpinių mokėjimų pažymų suma 14.6 10% Priimtos Sutarties sumos 

Mokėjimo valiuta 14.15 Lietuvos Respublikos litas (LTL) 

Laikotarpiai pateikti draudimą:   

(a) draudimo įrodymui 18.1 14 dienų 

(b) reikiamiems polisams 18.1 14 dienų 

Draudimo vietos sutvarkymo išlaidų po 
draudiminio įvykio draudimo suma 

18.2(i) Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne mažesnei nei 100.000,00 litų 
sumai arba ekvivalentiškai sumai Eurais 

Nenumatytų papildomų išlaidų projektuotojams, 
ekspertams ir Inžinieriui draudimo suma 

18.2(ii) Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne mažesnei nei 100.000,00 litų 
sumai arba ekvivalentiškai sumai Eurais. 

Statybvietės teritorijoje esančių ir Užsakovui 
priklausančių statinių ir įrenginių draudimo suma 

18.2(iii) Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne mažesnei nei 250.000,00 litų 
sumai arba ekvivalentiškai sumai Eurais (Taikoma, jei Sutartyje 
numatyti šildymo sistemos remonto darbai). 

Maksimali išskaitos (franšizės) suma 18.2. Ne daugiau kaip 25.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma 
Eurais kiekvienai apdraustai pozicijai. 

Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo 
draudimo suma 

18.3 Ne mažesnė nei 150.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma 
Eurais vienam draudiminiam įvykiui. 

Maksimali išskaitos (franšizės) suma 18.3 Ne daugiau kaip 10.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma 
Eurais 
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Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės 
privalomojo draudimo suma 

18.5. Ne mažesnė nei 1.000.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma 
Eurais vienam draudiminiam įvykiui. 

Maksimali išskaitos (franšizės) suma 18.5. Ne daugiau kaip 10.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma 
Eurais. 

 


