
STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS 2019 

Atmintinė krepšelio formavimui 

Pildant užsakymo krepšelį 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→statinio statybos techninė priežiūra→mėlyna aktyvi eilutė 
“Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas”→ mėlyna aktyvi eilutė “Pagrindinė sutartis” 
 
http://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2014/02/2017-TP-C-dalis-2-priedas-pagrindines-sutarties-
forma.pdf  
 
Norėdami pirkti paslaugą prisijunkite prie 2007.cpo.lt katalogo su turimais prisijungimais. 
  

 
 

Skiltyje „Katalogas“ susiraskite modulį „Statinio statybos techninės priežiūros paslaugos (2019)“ ir 
spauskite „Pirmyn“. 

 
 
Modulyje yra galimybė pirkti iš 12 pirkimų dalių: 
 

1. Gyvenamųjų pastatų statybos techninės priežiūros paslaugos; 
2. Negyvenamųjų pastatų statybos techninės priežiūros paslaugos; 
3. Susisiekimo komunikacijų statybos techninės priežiūros paslaugos; 
4. Inžinerinių tinklų statybos techninės priežiūros paslaugos; 
5. Hidrotechnikos statinių statybos techninės priežiūros paslaugos; 
6. Kitų inžinerinių statinių statybos techninės priežiūros paslaugos; 
7. Gyvenamųjų pastatų statybos, vykdomos pagal FIDIC sutarčių sąlygas, techninės priežiūros 

paslaugos; 
8. Negyvenamųjų pastatų statybos, vykdomos pagal FIDIC sutarčių sąlygas, techninės 

priežiūros paslaugos; 



9. Susisiekimo komunikacijų statybos, vykdomos pagal FIDIC sutarčių sąlygas, techninės 
priežiūros paslaugos; 

10. Inžinerinių tinklų statybos, vykdomos pagal FIDIC sutarčių sąlygas, techninės priežiūros 
paslaugos; 

11. Hidrotechnikos statinių statybos, vykdomos pagal FIDIC sutarčių sąlygas, techninės 
priežiūros paslaugos; 

12. Kitų inžinerinių statinių statybos, vykdymo pagal FIDIC sutarčių sąlygas, techninės 
priežiūros paslaugos. 
 

 
Prie kiekvienos dalies yra nurodytos bendrosios sąlygos, kurias rekomenduojame perskaityti. 
Išsirinkę dalį spauskite „įdėti į krepšelį“ ir po to „įeiti į krepšelį“: 
 
 

 
 
 
 

 
 
Toliau pildykite kitas pirkimo sąlygas.  

Pažymėkite ar objektas skaidomas į dalis (Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 28 str. dėl tarptautinio 
pirkimo vertės), pažymėkite taškeliu. 



 

Jei pirkimas skaidomas į dalis, dėl kiekvienos pirkimo dalies CPO LT elektroniniame kataloge 
formuojamas atskiras užsakymas.  
Jei nurodėte, kad pirkimo objektas į dalis neskaidomas, o Jūsų pirkimo objekto vertė didesnė nei 
tarptautinio pirkimo vertė, nurodykite neskaidymo į pirkimo objekto dalis priežastis: parašykite tekstą 
arba pridėkite tai pagrindžiančią informaciją / dokumentą Excel, Word ar PDF formatu. 
 
Toliau nurodykite šias Užsakymo sąlygas:  

 Objekto pavadinimą, adresą, planuojamą statybos darbų laikotarpį mėn. (nuo 1 iki 36 mėn., 
išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 5 dalies 6 punkte nurodytus atvejus, kai 
paslaugų teikimo laikotarpis gali būti ilgesnis kaip 36 mėn.); 

 Techninio / techninio darbo / darbo projekto rekvizitus – pavadinimą ir numerį, numatomą 
statybos darbų vertę Eur su PVM. 

 
Prie užsakymo pridėkite Techninio / techninio darbo / darbo projekto failą ZIP formatu – rinkitės 
bylą ir spauskite „įkelti“. Failo dydis negali būti didesnis nei 90 MB. Jeigu Jūsų dokumentas didesnio 
dydžio kreipkitės į kataloge nurodytą konsultantą telefonu. 
 

 
Toliau nurodykite vertinimo kriterijų (kriterijų apibūdinimas nurodytas DPS aprašymo C dalyje 
„Konkretus pirkimas dinaminėje pirkimų sistemoje“, nuoroda pateikiama aukščiau) kokybės santykį 

balais mygtuko  pagalba: 
 

 
 



Atkreipiame dėmesį, kad balų suma turi būti lygi 100! 
 
 
Toliau nurodykite kitas pirkimo sąlygas: 

 Pasiūlymo pateikimo terminą (nuo 8 iki 15 d.d. ); 
 Kontaktinio asmens, atsakingo už pirkimo sutarties vykdymą vardą, pavardę, pareigas ir 

kontaktus; 
 Atkreipiame dėmesį - kad pirkimo sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi 

Pirkimo sutarties Šalys ir TIEKĖJAS pateikia Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. 

 Maksimalią kainą visai paslaugų apimčiai, įskaitant galimas papildomai įsigyti paslaugas 
(EUR su mokesčiais): 

  
P1 – UŽSAKOVO papildomai įsigyjama (-os) Paslauga (-os) dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių 
aplinkybių pratęsus statybos darbus, dėl kurių sudaryta techninės priežiūros sutartis arba dėl nuo 
Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių UŽSAKOVUI įsigijus papildomus/keičiamus statybos darbus, 
dėl kurių pratęsiamas Paslaugos teikimo terminas. 
P2 – UŽSAKOVO papildomai įsigyjama(-os) Paslauga(-os), kai dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių 
aplinkybių UŽSAKOVUI įsigijus papildomus/keičiamus statybos darbus, dėl kurių Paslaugos 
teikimo terminas nepratęsiamas. 

 

Siekdami paslaugų kokybės, prašome atsakyti į užsakyme pateiktą klausimyną. 

 

Toliau spauskite „pateikti auditui“.  

  

Jeigu Jūsų užsakyme bus klaidų sistema neleis patiekti užsakymo, o lange matysite pastabas: 

 

Ištaisę pastabas vėl spauskite „pateikti auditui“. Užsakymai auditui pateikiami kiekvienos darbo 
dienos 14:00 val. Užsakymas audituojamas iki 5 d.d. Atsakingas pirkimų vadovas patikrins Jūsų 



užsakymą ir jį paskelbs. Jeigu užsakyme bus rasti netikslumai užsakymas bus grąžintas redagavimui, 
o pastabos surašytos ir atsiųstos Jums į „Paklausimų skiltį“ esančią dešinėje ekrano pusėje: 

 


