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ATMINTINĖ KREPŠELIO FORMAVIMUI 

Norėdami pirkti paslaugą prisijunkite prie 2007.cpo.lt katalogo su turimais prisijungimais.  

 
 
 
Pildant užsakymą siūloma pasirinkti reikiamą specifikaciją ir susipažinti su pagrindinės sutarties, 
katalogo aprašymo ir techninės specifikacijos nuostatomis. Su pagrindinės sutarties projektu galite 
susipažinti  
www.cpo.lt→Pirkimų aprašymai→Viešasis fiksuotas telelfono ryšys→mėlyna aktyvi eilutė 
“Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas”→ mėlyna aktyvi eilutė “Pagrindinė sutartis”. 
http://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2016/12/Fiksuotas_Pagrindines-sutarties-forma.pdf 
 
 
„Katalogas“ skiltyje susiraskite Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugos, spauskite mygtukus 
„Pirmyn“. 
 

 
 
 
Toliau rinkitės specifikaciją. 

Fiksuotas ryšys – būna analoginis, skaitmeninis, IT internetinė telefonija. 
Modulis turi atskiras dvi pirkimų dalis, todėl krepšelį galima formuoti tik iš vienos dalies 

specifikacijos: 
Pirkimo dalis. Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugos su paslaugų infrastruktūros suteikimu 
(Esant Užsakovo poreikiui Tiekėjas turi užtikrinti visą paslaugų infrastruktūrą iki Užsakovo galinio 
ryšio įrenginio (standartinio (stacionariojo) arba mobiliojo telefono aparato) už Tiekėjo pasiūlytą 
paslaugų infrastruktūros suteikimo mėnesinį mokestį  be papildomų Užsakovo investicijų tiek 
naujiems, tiek esamiems Užsakovo abonentams. Į Tiekėjo pasiūlytą paslaugų infrastruktūros 
suteikimo mėnesinį mokestį įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su telefoninės įrangos 
perprogramavimu, papildomų įrenginių pirkimu, jų montavimu, išmontavimu, pajungimu ir kitais su 
tuo susijusiais darbais ir paslaugomis, reikalingomis perkamų paslaugų teikimui. Visa paslaugai 
perduoti skirta Tiekėjo įranga, sumontuota Užsakovo patalpose, perduodama Užsakovui panaudai 



neatlygintinai visam sutarties laikotarpiui. Panauda įforminama atskiru susitarimu, remiantis 
Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nuostatomis). 
 
Pirkimo dalis. Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugos be paslaugų infrastruktūros suteikimo. 
 
Pagrindinės perkamos paslaugos: 
 
Į minimalų mėnesinį prakalbamą mokestį įskaičiuotos paslaugos:  neriboti skambučiai į visus Lietuvos 
viešojo fiksuoto bei judriojo telefono ryšio operatorių tinklus bei neriboti skambučiai tarp Užsakovo abonentų 
Tiekėjo tinkle. 
Tarptautiniai pokalbiai. 
 
Pagrindiniai reikalavimai paslaugų teikimui: 
Paslaugos turi būti teikiamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintomis 
Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklėmis. 
Tiekėjas privalo užtikrinti paslaugų pasiekiamumą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. 
Turi būti išsaugoti visi Užsakovo turimi telefono numeriai ir nekeičiama naudojama skambinimo tvarka. Turi 
išlikti skambinimo trumpaisiais numeriais tvarka įstaigos viduje bei tarp pavaldžių įstaigų ir organizacijų. 
Tiekėjas turi užtikrinti galimybę skambinti Lietuvoje nemokamais numeriais. 
Tiekėjas privalo Užsakovo abonentus Lietuvos teritorijoje nemokamai sujungti su priešgaisrine apsauga, 
greitąja medicinine pagalba, policija bei bendruoju pagalbos telefonu 112. 
Užsakovas sutarties galiojimo metu gali keisti abonentų skaičių: mažinti ne daugiau kaip 30 procentų arba 
vienu abonentu, didinti – neribotai. 
Telefono aparatuose, turinčiuose atitinkamas technines savybes, nemokamai turi būti užtikrinama galimybė 
rodyti skambinančiojo numerį (CLIP paslauga). Tiekėjas privalo užtikrinti, kad skambinant kitiems 
abonentams, gaunant skambučius bus rodomas teisingas skambinančiojo numeris. 
Tiekėjas privalo užtikrinti galimybę skambinti į 800 liniją Lietuvoje nemokamai. 
Tiekėjas turi teikti 700 ir 800 linijos paslaugas. 
Turi būti užtikrinta ne didesnė kaip 1 sekundės tikslumo pokalbių trukmės apskaita. Tiekėjo pokalbių 
apskaitos sistema turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. 
Tiekėjas nemokamai turi pateikti išsamias skambučių ataskaitas pdf ir txt formato bylose, kuriose nurodoma 
skambučio data, laikas, iš kurio ir į kurį numerį buvo skambinta, skambučio trukmė ir skambučio kaina. 
Skambučių ataskaitose pateikiami įvykdyti mokami ir neapmokestinami sujungimai. 
Tiekėjas privalo suteikti nepertraukiamą (24 valandas per parą) galimybę naudotis viešojo fiksuoto telefono 
ryšio paslaugomis. 
Tiekėjas turi turėti veikiančią nemokamą pagalbos tarnybą ir konsultuoti Užsakovą visais susijusiais su 
viešojo fiksuoto ryšio teikimu klausimais bei registruoti gedimus. 
Pasiūlyme Tiekėjas privalo nurodyti techninės pagalbos tarnybos telefono numerį, elektroninio pašto adresą. 
Suteikęs paslaugų infrastruktūrą (I pirkimo dalis) Tiekėjas privalo neatlygintinai vykdyti jos garantinę 
priežiūrą per visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį. 
Siūlomos paslaugos turi palaikyti analoginės, skaitmeninės, ISDN, IP telefonijos standartą arba bet kuriuos 
kitus standartus, pagal kuriuos yra galimybės teikti viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugas. Jei paslaugos 
neužtikrina nurodytus standartus palaikančių telefono aparatų prijungimo, tokiu atveju galinio ryšio  
įrenginius Tiekėjas pateikia naudojimui visam paslaugų naudojimo laikotarpiui savo sąskaita ir nemokamai 
atlieka šių įrenginių aptarnavimą bei remontą. Galinio ryšio įrenginio pateikimas nėra laikomas paslaugų 
infrastruktūros suteikimu. 
 
 
Susipažinę su paslaugų aprašymu, norėdami vykdyti užsakymą spauskite mygtuką „pirmyn“: 



 
Atsivėrus specifikacijos langui jame galite matyti A, B ir C paslaugas. Spauskite „įdėti“ į krepšelį. 

 
 
Spauskite „įeiti į krepšelį“ . 



 
 
  
Atsidarius visam užsakymo krepšelio langui, toliau, galėsite užpildyti visas kitas sąlygas ir pateikti jį 
konkursui. Kol nepaspausite mygtuko „pateikti konkursui“ jūsų užsakymo krepšlis bus redagavimo 
būsenoje. 

 

 
 



Nurodykite objekto adresą, abonentų skaičių ir užpildykite kitus laukus. Turėsite nurodyti ir 
didžiausią minimalų prakalbamą mokestį - t.y. maksimali lėšų suma, kurią norite (ar galite) mokėti 
už suteiktas paslaugas vienam abonentui per mėnesį.  
Nurodydami Pradinę pagrindinės sutarties vertę Eur su PVM, atkreipkite dėmesį, kad tai Jūsų 
suplanuota lėšų suma, įskaitant susijusias paslaugas, visam sutarties galiojimo terminui. 
 

Norėdami pamatyti šalis B dalyje „Tarptautiniai pokalbiai“ spauskite „ “. 
 
Norint pridėti papildomą objektą krepšelyje pasinaudokite mygtuku: 

 
 
 

Užpildę užsakymo krepšelį spauskite „Pateikti konkursui“. 

 

 

Jūsų užsakymo krepšelis automatiškai bus patikrintas ir jeigu jame bus neužpildytų arba netinkamai užpildytų 
laukų sistema neleis paskelbti užsakymo krepšelio konkursui ir surašys netikslumus, kuriuos turėsite ištaisyti 
ir vėl paspausti „Pateikti konkursui“: 

 

 

 

Sistemai priėmus Jūsų užsakymo krepšelį, skiltyje „Eiga“ matysite informaciją dėl jo viešo paskelbimo datos 
ir laiko.  



 

Primename, kol užsakymo krepšelis nėra paskelbtas viešai, pastebėjus klaidą el. laišku galite kreiptis į VšĮ 
CPO LT atsakingą darbuotoją su prašymu užsakymą panaikinti (el. laiške turi būti nurodytas užsakymo 
numeris ir prašymo panaikinti priežastis, kontaktiniai Jūsų duomenis). 

 


