ŽEMĖS SKLYPŲ PAŽENKLINIMAS IR KADASTRO BYLŲ PARENGIMAS 2019
Norėdami pirkti paslaugas, prisijunkite prie 2007.cpo.lt katalogo su turimais prisijungimais.
www.2007.cpo.lt →

Pildant užsakymą PRIVALOMA susipažinti su Pagrindinės sutarties nuostatomis

http://www.cpo.lt/suprojektuotu-zemes-sklypu-pazenklinimo-vietoveje-ir-kadastro-duomenu-byluparengimo-paslaugu-uzsakymai-per-cpo-lt-elektronini-kataloga-2/

Skiltyje „Katalogas“ susiraskite modulį „Žemės sklypų paženklinimas ir kadastro bylų parengimas
2019”, spauskite mygtuką „Pirmyn“.

Paslaugos kataloge yra suskirstytos į dvi grupes:

Dalyje „Žemės sklypų paženklinimas ir kadastro bylų parengimas 2019“ galite įsigyti „Žemės
valdos projektų ir/ar teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo paslaugas”, spauskite mygtuką
„Pirmyn“.
Pasirinkite Jums reikiamą žemės valdos sklypą pagal hektarų dydį ir spauskite raudoną mygtuką
“įdėti į krepšelį”:

Rekomenduojame perkaityti žemiau esančią techninės specifikacijos bendras sąlygas:

Kitoje dalyje galite įsigyti „Žemės sklypo kadastro duomenų tikslinimo paslaugas“, kurios yra
teikiamos vadovaujantis nuostatais, spauskite mygtuką „Pirmyn“.
Pasirinkite iš dvejų specifikacijų (1.1. ar 1.2, ar abiejų) ir spauskite raudoną mygtuką “įdėti į
krepšelį”, rekomenduojame perkaityti žemiau esančią techninės specifikacijos bendras sąlygas:

Kaip buvo minėta, abejuose dalyse galite įsidėti keletą specifikacijų spaudžiant raudoną mygtuką
„įdėti į krepšelį“, jis pasikeis į žalią – taip matysite ką įsidėjote:

Toliau spauskite „įeiti į krepšelį“. Užsakymo viršuje pamatysite informaciją dėl pirkimo užsakymo
būsenos ir eigos. Mygtuko „Pašalinti“ pagalba galite ištrinti užsakymą.

Toliau pildykite pirkimo užsakymo duomenis. Įveskite kiekius:

Eilutėje, kuri nėra privaloma, galite įvesti sklypo duomenis paspaudę žaliai pažymėtą
mygtuką, laukas išsiskleis ir jame galėsite nurodyti informaciją:

:

Toliau pildykite bendras sąlygas:







Paslaugų teikimo vietą (-os) (adresai) Lietuvos Respublikos teritorijoje (rajonas, seniūnija,
kadastro vietovė, miestas/miestelis/kaimas, gatvė, namo numeris);
Pasiūlymo pateikimo terminą nuo 5 iki 15 dienų;
Įsipareigojimą nupirkti paslaugų už ne mažiau kaip (nuo 50 iki 100) procentų Pagrindinės
sutarties priede nurodytos Pagrindinės sutarties kainos;
Pagrindinės sutarties galiojimo terminą mėn. (6, 12, 18, 24 mėn.);
Sutarties užtikrinimą (gali būti reikalaujamas, kai planuojama Pagrindinės sutarties vertė
didesnė nei 3000 Eur.);
Sutarties įsigaliojimo datą. Ji gali būti: - nuo šalių pasirašymo datos. Arba - iš pasirenkamo
kalendoriaus;




Pirkėjo kontaktinis asmenį (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el.paštas);
Pirkėjo atsakingą už sutarties vykdymo priežiūrą asmenį (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr.,
el.paštas);



BŪTINA užpildyti privalomą lauką „Maksimali užsakymo kaina“
nurodytų paslaugų kiekiui grupėje.

visam

Maksimali užsakymo kaina - Jūsų įstaigos planuojama skirti maksimali lėšų suma nurodytos
paslaugos visam kiekiui su PVM. Priešingu atveju sistema neleis pateikti pirkimo užsakymo
auditui. Tiekėjų pasiūlymai, viršiję maksimalią užsakymo kainą, automatiškai bus atmetami ir
nevertinami.

Toliau spauskite “Pateikti auditui”.

Paspaudus „pateikti auditui“ Jūsų užsakymas automatiškai bus pateiktas tikrinimui atsakingam
darbuotojui. Sistema automatiškai juos pateikia kiekvienos darbo dienos 14 val. CPO LT
atsakingas darbuotojas užsakymą gali audituoti iki 5 d.d.

Atsakingas darbuotojas patikrinęs užsakymą jį paskelbs. Jeigu auditavimo metu randama klaidų,
užsakymas gražinamas „Redagavimui“. Paaiškinimą dėl klaidų užsakymo krepšelyje rasite dešinėje
ekrano pusėje esančioje „Paklausimų skiltyje“.

Spauskite “Paklausimai”

Atsidariusiame lange paspaudę aktyvų langelį „Peržiūra” galėsite perskaityti priežastis, dėl kurių
užsakymo krepšelis buvo grąžintas į redagavimo būseną.

Perskaitę pranešimo tekstą, susiraskite savo užsakymą skiltyje
ir paspaudę ant numerio ir
„įėję“ į užsakymą, pataisykite nurodytas klaidas ir vėl paspauskite „Pateikti auditui“:
Jeigu klaidų nebus, suformuotas užsakymas bus paskelbtas ir vykdomas konkretus viešasis pirkimas
CPO LT valdomoje pirkimų sistemoje.
Užsakymo būsena ir eigą rasite skiltyje

pateikiamoje lentelė:

Užsakymai gali turėti 6 būsenas:

Eigos stulpelyje matysite kiekvieno užsakymo eigą.
Pvz. Atnaujinta (data, laikas), Konkursas audituojamas (data, laikas); Konkursas bus viešai
paskelbtas (data, laikas), Laukiama tiekėjų pasiūlymų (data, laikas); Vyksta rezultatų kontrolė,
Parengtos užsakymo sutartys, Administratorius nutraukė pirkimą ir kt.

KILUS KLAUSIMAMS SKAMBINKITE NURODYTU KONTAKTU
Inga Jankūnienė, (8 5) 255 3303

Siekdami paslaugų kokybės, prašome atsakyti į užsakyme pateiktą klausimyną.

