SPAUSDINTUVAI IR DAUGIAFUNKCINIAI ĮRENGINIAI
Atmintinė krepšelio formavimui
•Pildant užsakymo krepšelį siūloma išskleisti specifikaciją ir paskaityti norimos įsigyti prekės

aprašymą.
•Su pagrindinės sutarties projektu galite susipažinti
www.cpo.lt→Pirkimų aprašymai→Spausdintuvai ir daugiafunkciniai įrenginiai→mėlyna
aktyvi eilutė “Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas”→ mėlyna aktyvi eilutė
“Pagrindinė sutartis”
http://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2017/04/Pagrindine-sutartis.pdf
•Atkreipiame dėmesį, kad Jūs visada krepšelyje turite nusirodyti maksimalų biudžetą, kurį

Jūsų įstaiga susiplanavo ir gali skirti pasirinktai įrangos specifikacijai ir jos kiekiui.
•Prognozuojamas biudžetas tai tiekėjų minimali ir maksimali preliminari kaina iš
preliminariųjų sutarčių visam krepšeliui, kurią vykstant atnaujintam varžymuisi dėl Jūsų
užsakymo laimėjimo tiekėjai konkuruodami tarpusavyje gali tik mažinti.
•Jūs galite nusirodyti mažesnę nei krepšelyje rodoma tiekėjo minimali prognozuojama kaina,
tačiau tokiu atveju atnaujintas varžymasis gali neįvykti.
•Jeigu bendra krepšelio vertė nuo 10 000 Eur, PO gali reikalauti sutarties užtikrinimo. Ar
tokiu atveju gali būti brangesnės prekės? Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsivertina visas
galimas patirti išlaidas. Ar tokiu atveju gali būti brangesnės prekės? Taip, tiekėjas teikdamas
pasiūlymą įsivertina visas galimas patirti išlaidas.
•Atnaujinto varžymosi terminai nuo 2 iki 15 darbo dienų.
•Prekių pristatymo terminas nuo 5 iki 25 darbo dienų.
•Į Galutinę kainą turi būti įskaičiuotos visos tinkamam Pagrindinės sutarties įgyvendinimui
reikalingos išlaidos, įskaitant Prekių pristatymo išlaidas į bet kurią Užsakovo nurodytą Prekių
pristatymo vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje.
•Rekomenduojame kartu su įrenginiu įsigyti papildomą spausdinimo kasetės (-ių) resursą
palankia kaina.

Atmintinė sutarčių vykdymui

•Jūs per 5 darbo dienas po įvykusio konkurso pirmasis pateikiate savo šalies pasirašytą

Pagrindinę sutartį Tiekėjui. Pagrindinė sutartis gali būti pasirašoma tiek įprastai, tiek
elektroniniu parašu su skaitmeniniu kvalifikuotu sertifikatu (CPO LT nereglamentuoja
sutarčių pateikimo bei pasirašymo būdo). Prieš Pagrindinės sutarties su tiekėju riekia
suderinti šalims priimtiną pasirašymo būdą.
•Tiekėjas, gavęs pasirašymui Jūsų pasirašytą Pagrindinę sutartį, per 5 darbo dienas ją pasirašo
ir 1 jos egz. grąžina (jei pasirašoma ne elektroniniu parašu) / pateikia (el.paštu ar kitu būdu,
jei pasirašoma elektroniniu parašu).
•Kitų, Pagrindinėje sutartyje nenurodytų prekių Pagrindine sutartimi pirkti negalima. Jūs
atsakingi už tai, kad nebūtų apmokama už neužsakytas prekes.

•Tiekėjas vykdydamas Pagrindinę sutartį ir pristatydamas prekes kartu turi pateikti Prekių

instrukcijas lietuvių kalba.
•Tiekėjas Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka gali prašyti pratęsti Prekių pristatymo
terminą.
Tiekėjas pristato naujas, nenaudotas, neturinčias paslėptų trūkumų bei defektų Prekes,
nepažeistoje gamintojo pakuotėje.
•Prekės keitimui Tiekėjas privalo pateikti Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą
įrodantį, kad gamintojas nebegamina konkrečios prašomos pakeisti Prekės.
•Rekomendacijos dėl netinkamo Tiekėjo įsipareigojimų vykdymo ir/ar nevykdymo.
Esminis pagrindinės sutarties pažeidimas. Jei tiekėjas ne dėl Jūsų kaltės vėluoja pristatyti
visas ar kai kurias Prekes iki numatyto termino, jis įsipareigoja mokėti 0,05 procentų dydžio
delspinigius nuo nepristatytų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, todėl
rekomenduojame raštiškai fiksuoti jog prekės nepristatomos laiku.

Pagrindinę sutartį nutraukus dėl tiekėjo kaltės galite reikalauti sumokėti baudą, lygią 10 %
Pagrindinės sutarties vertės (kai netaikomos papildomos Pagrindinės sutarties įvykdymo
užtikrinimo priemonės).
Tiekėjui pakartotinai pristačius nekokybiškas ir/arba neatitinkančias pagrindinės sutarties
priede nurodytų prekių techninių specifikacijų reikalavimų prekes, tiekėjas privalo Jums
sumokėti baudą lygią 150 (šimtui penkiasdešimt) eurų už kiekvieną pasikartojantį tokį atvejį.
•Primename, kad e-sąskaitos pateikimo išlaidos turi būti tiekėjo įskaičiuotos į pasiūlymo

kainą ir perkančioji organizacija papildomai jų padengti neturi.
•Konfidencialumas – pagrindinėse sutartyse yra numatyta, kad šios sutartys yra viešos ir
Perkančiosios organizacijos turi teisę jas viešinti teisės aktų nustatyta tvarka.
•Rekomendacijos dėl prekių tikrinimo - jeigu Jūsų atstovas pasirašo aktą/ar sąskaitą

faktūrą reiškia, kad Jūs sutinkate su prekių kokybe. Būtina sutikrinti atvežtas prekes pagal
sutarties priede nurodytus reikalavimus ir tik po to pasirašyti dokumentus. Pvz.: atveža sutartį
kartu su aktu ir prekėmis - nepasirašyti kol nepatikrinote.
•Atsiskaitymas per 30 k.d.

