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→Mobilieji telefonai→mėlyna aktyvi eilutė “Viešojo pirkimo
informacija ir tiekėjų sąrašas”→ mėlyna aktyvi eilutė “Pagrindinė sutartis”.
http://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2014/02/Mobilieji-Preliminariosios-sutarties_2priedas_Pagrindin%C4%97-sutartis.pdf
„Katalogas“ skiltyje susiraskite Mobilieji telefonai modulį, spauskite mygtukus „Pirmyn“.

Toliau rinkitės specifikaciją ir spauskite mygtuką „pirmyn“:

Atsivėrus specifikacijos langui jame galite matyti tiekėjų siūlomus telefonus pagal specifikacijos
aprašymą.

Norėdami pamatyti tiekėjo siūlomo modelio aprašymą spauskite ant nurodyto telefono modulio ir
laukite kol atsivers aprašymo langas – žalias stulpelis – tiekėjo siūlomas parametras prekei.

Norėdami pamatyti specifikacijos aprašymą spauskite „

“.

Jeigu prekė tinkama įrašykite kiekį ir „dėkite“ į krepšelį.

Spauskite „įeiti į krepšelį“.

Atsidarius visam užsakymo langui, toliau, galėsite užpildyti visas kitas sąlygas ir pateikti užsakymą
konkursui. Kol nepaspausite mygtuko „pateikti konkursui“ jūsų užsakymas bus redagavimo būsenoje.
Užsakymo lange, norėdami pamatyti specifikacijos aprašymą spauskite „

“.

Toliau pildykite kitas pirkimo sąlygas.
Nurodykite pirkimo vertinimo kriterijų, pagal kurį bus vertinami tiekėjų pasiūlymai: mažiausią kainą
ar ekonominį naudingumą.

Ekonominį naudingumą sudaro šios kriterijų reikšmės - bendros garantijos suteikimas ir prekės
pristatymo terminas bei galutinė kaina.
Pasirinkus mažiausios kainos kriterijų pasirinkite prekių pristatymo terminą - nuo 5 iki 15 darbo dienų.

Jeigu pasirinkote ekonominį naudingumą sistema neberodys pirkimo termino pasirinkimo eilutės.
Terminas Pagrindinėje sutartyje bus nurodytas pagal užsakymą laimėjusio tiekėjo pasiūlytą pristatymo
terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 1 darbo diena ir ne ilgesnis nei 5 darbo dienos.
Nurodykite ar reikalaujate sutarties užtikrinimo. Atkreipiame dėmesį, kad užtikrinimas gali būti reikalaujamas
kai maksimalus užsakymo biudžetas didesnis nei 3000 Eur.
Būtina užpildyti privalomą lauką „Maksimalus užsakymo biudžetas (su PVM)“ – tai yra Jūsų įstaigos
planuojama skirti maksimali lėšų suma nurodytai prekei. Tiekėjų pasiūlymai, viršiję maksimalią užsakymo

kainą, automatiškai atmetami ir nevertinami.

Užsakymo sąlygų skiltyje Jums rodomos prognozuojamas minimalus / maksimalus užsakymo biudžetas
nurodytiems specifikacijos kiekiams. T.y. mažiausia ir didžiausia tiekėjų kaina su kuria jie registruoti kataloge,
konkurso metu kainą tiekėjai gali tik mažinti.

Užpildę užsakymą spauskite „Pateikti konkursui“.

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

Sistemai priėmus Jūsų užsakymą, skiltyje „Eiga“ matysite informaciją dėl konkurso viešo paskelbimo datos ir
laiko.

Primename, kol pirkimas 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).

