
KAIP TIEKĖJAMS PATEKTI Į CPO LT KATALOGĄ? 

 

Tiekėjai, kurie yra registruoti CPO kataloge, gali dalyvauti CPO LT elektroniniame įrankyje  vykstančiuose 

pirkimuose, kuriuos vykdo registruotos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai.  

Registracija CPO kataloge yra nemokama. 

 

KAS GALI DALYVAUTI? 

Dalyvauti gali - visi tiekėjai, galintys pasiūlyti prekes, paslaugas ar darbus pagal CPO LT 
centralizuotų viešųjų pirkimų sąlygose nustatytus reikalavimus. CPO LT, vykdydama viešąjį centralizuotą 
pirkimą, patikrina tiekėjų kvalifikaciją, ar jis neturi pašalinimo pagrindų ir įvertina pasiūlymą. 

CPO LT administruojamuose kataloguose gali registruotis tik tie tiekėjai, su kuriais, atlikus viešojo 

pirkimo procedūras, yra sudarytos preliminariosios sutartys arba jie pakviesti dalyvauti dinaminėje pirkimo 

sistemoje (toliau - DPS). 

Konkursai Preliminariosioms sutartims sudaryti arba Konkursai DPS sukurti vykdomi Viešųjų 
pirkimų tarnybos (toliau - Tarnyba) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS), 
atitinkamai atliekant atviro konkurso arba riboto konkurso procedūras, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
viešųjų pirkimų įstatymu.  

 

KAIP PATEKTI Į CPO KATALOGĄ IR PRADĖTI DALYVAUTI CPO LT PIRKIMUOSE? 

Pirmiausia Tiekėjai turi dalyvauti CPO LT skelbiamuose centralizuotuose tiekėjų atrankos 
konkursuose, kuriuos CPO LT vykdo pagal Viešųjų pirkimų įstatymą CVP IS priemonėmis.  

 

Kaip surasti dominančius skelbimus apie vykstančius CPO pirkimus? 
 

Tiekėjai, norėdami dalyvauti CPO LT vykdomame centralizuotame viešajame pirkime, turi: 

- Sužinoti apie CPO LT vykdomus viešuosius pirkimus (tiekėjų atrankas). 
 
Tiekėjai, užsiregistravę CVP IS,  visą aktualią informaciją apie CPO LT skelbiamus pirkimus gali 

rasti CVPP tinklapyje: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/ 
 

 
 

https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/
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Tiekėjai, norintys  sekti jiems aktualius pirkimus (pagal jų vykdomą veiklą, pavyzdžiui, autobusų 

nuoma; prekyba mobiliaisiais telefonais; prekyba baldais ir kt.), gali CVP IS užsakyti aktualių skelbimų 
apie vykdomus pirkimus prenumeratą pagal įmonės veiklos sritį. Skelbimus galima filtruoti pagal prekių, 
paslaugų, darbų rūšis, t. y. pagal BVPŽ kodus.  

Užsiprenumeravus informaciją, CVPP skelbimų santrauka siunčiama į tiekėjų nurodytą el. paštą. 
 

Visą aktualią tiekėjams informaciją apie CPO LT vykstančius konkursus dėl preliminariųjų sutarčių 
sudarymo galima rasti CPO LT svetainės skiltyje „Tiekėjams→Vykstantys konkursai“: 

https://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/konkursai-tiekejams/ 
 

Informaciją  kaip užsakyti skelbimų apie pirkimus prenumeratą galima rasti Tarnybos internetinėje 
svetainėje:  

http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/34__Viešųjų_pirkimų_skelbimų_prenumerata_RSS_
būdu_new_v2.pdf 
arba https://www.youtube.com/watch?v=Go40P01uxKU&feature=youtu.be 

 

- Prisijungti prie CVP IS ir užsiregistruoti svetainėje:  https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt 
(užpildyti registracijos anketą ir pateikti Tarnybai, kuri  gavusi ir patvirtinusi tinkamai užpildytą 
registracijos prašymą, tiekėjams nurodytu el. pašto adresu atsiųs apie tai informuojantį 
pranešimą. Tuomet tiekėjai  galės prisijungti prie CVP IS). 
 

 

 
Informacija Tarnybos internetinėje svetainėje: 

- Kaip tiekėjams prisiregistruoti ir/ar prisijungti prie CVP IS: 
https://klausk.vpt.lt/hc/lt/sections/115000074269-Registracija-CVP-IS 
 

- Dažniausiai užduodami klausimai kaip naudotis CVP IS: 
https://klausk.vpt.lt/hc/lt/categories/201597925-CVP-IS 
 

-  Kaip dalyvauti viešuosiuose pirkimuose CVP IS: 
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/14%20tiekejams_0925.mp4 
 

https://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/konkursai-tiekejams/
http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/34__Viešųjų_pirkimų_skelbimų_prenumerata_RSS_būdu_new_v2.pdf
http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/34__Viešųjų_pirkimų_skelbimų_prenumerata_RSS_būdu_new_v2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Go40P01uxKU&feature=youtu.be
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/pub/registercompany.asp?B=PPO&OID=1
https://klausk.vpt.lt/hc/lt/sections/115000074269-Registracija-CVP-IS
https://klausk.vpt.lt/hc/lt/categories/201597925-CVP-IS
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/14%20tiekejams_0925.mp4


3 
 

 
Kaip pasiruošti pasiūlymo / paraiškos parengimui? 

 

- Susipažinti su Techninių specifikacijų projektais (tiekėjai dar iki pirkimo paskelbimo, t. y. 
kai tik CPO LT paskelbia techninę specifikaciją, gali teikti savo pasiūlymus, pastabas dėl 
reikalavimų pirkimo objektui ir pirkimo sutarties projekto). Užsiprenumeravę skelbimų 
prenumeratą CVP IS, tiekėjai gaus informaciją apie paskelbtus naujus techninių specifikacijų 
projektus į savo el. paštą. 

 
- Susipažinti su pirkimo dokumentais ir juose nurodytais reikalavimais (pavyzdžiui, 

pašalinimo pagrindais, reikalavimais kvalifikacijai, pasiūlymų / paraiškų rengimui ir pateikimui, 
subtiekėjų pasitelkimui ir kt.), technine specifikacija (keliamais reikalavimais pirkimo objektui), 
pirkimo sutarties projektu. 

 
Kai tiekėjai CVPP suranda sau tinkamą pirkimą pagal BVPŽ kodą, prieš rengdamas pasiūlymą / 

paraišką, jis turi susipažinti ir atidžiai išnagrinėti pirkimo dokumentus ir įvertinti visus reikalavimus, kadangi 
teikiamas pasiūlymas turi visiškai atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. 

 
CPO LT centralizuotų pirkimų dokumentai: 

 Atviro konkurso  
• A dalis – Nurodymai dalyviams (pirkimo sąlygos, tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos 

reikalavimai, reikalavimai pasiūlymų pateikimui ir kt); 
• B dalis – Techninė specifikacija (reikalavimai pirkimo objektui); 
• C dalis – Preliminarioji sutartis ir jos priedai: Elektroninio katalogo aprašymas, Pagrindinė sutartis. 

 
Dinaminės pirkimų sistemos (DPS) 
• A dalis – Nurodymai dalyviams (pirkimo sąlygos, tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos 

reikalavimai, reikalavimai paraiškų pateikimui ir kt); 
• B dalis – Techninė specifikacija (reikalavimai pirkimo objektui); 
• C dalis – Konkretaus pirkimo vykdymo sąlygos (pirkimo sąlygos, pirkimo objektas, reikalavimai 

pasiūlymų pateikimui ir kt.), Pirkimo sutartis; 
• D dalis – DPS tiekėjų naudojimosi CPO IS tvarkos aprašas. 

 
Rengiant pasiūlymą/paraišką tiekėjams rekomenduojama:  
• Susipažinti su visais pirkimo dokumentais, tame tarpe pirkimo sutartį;  
• Tiksliai nurodyti siūlomą prekę/teikiamas paslaugas/atliekamus darbus; 
• Nurodyti visus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi; 
• Turėti  visus reikalaujamus įrodančius dokumentus; 

• Pasitikrinti, kuriose pirkimo dalyse planuojama dalyvauti; 

• Įsitikinti, kad pasiūlymo pateikimo metu tiekėjai  nėra skolingi VMI ir SoDrai, nėra nepatikimų 

tiekėjų ir melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašuose (šiuos sąrašus prižiūri Tarnyba); 

• Prieš pateikiant pasiūlymą, patikrinti, ar tikrai jame nėra skaičiavimo klaidų; 

• Įsidėmėti pasiūlymų pateikimo bei kitus terminus ir jų laikytis; 

• Įsitikinti, kad tiekėjų siūlomos prekės, paslaugos, darbai atitinka CPO LT pirkimo dokumentuose 

keliamus reikalavimus ir kt.; 

• Pateikti pasiūlymą / paraišką centralizuotam viešajam pirkimui. 

Atkreipiame dėmesį, kad pasiūlymams parengti ir pateikti būtinos sąlygos gali būti nurodytos ne 
tik pirkimo skelbime ir bendrosiose sąlygose, bet ir jų prieduose – pasiūlymo formoje, techninėje 
specifikacijoje, sutarties projekte.   
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Kaip pateikti pasiūlymą / paraišką?    

 

- Parengti pasiūlymo / paraiškos formą. 
 

- Įsitikinti atitikimu pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams. 
 

- Pateikti visus pirkimo dokumentuose prašomus dokumentus. 
 

Tiekėjai, priėmę sprendimą dalyvauti konkrečiame CPO LT pirkime, turi iki pirkimo dokumentuose 
(skelbime apie pirkimą) nustatyto termino pateikti pasiūlymą / paraišką. Pasiūlymai / paraiškos CVP IS 
priemonėmis gali būti teikiami tik įkėlus visus reikiamus dokumentus ir pasiūlymo pateikimo lange paspaudus 
nuorodą „Pateikti pasiūlymą”.  

Tiekėjai, dalyvaujantys atviro konkurso pirkimo procedūrose, pasiūlymus gali pateikti tik iki skelbime 
apie pirkimą nustatyto termino. Po nustatyto pasiūlymų pateikimo termino CVP IS jie negali būti teikiami. 

Tiekėjai, dalyvaujantys riboto konkurso (sukuriama DPS) pirkimo procedūrose, paraiškas gali teikti 
per visą DPS galiojimo laikotarpį – pavyzdžiui, 4 metus (terminas nustatytas skelbime apie pirkimą ir pirkimo 
dokumentų A dalyje). Pirminis paraiškų pateikimo terminas, po kurio CPO LT jau vykdo konkrečius pirkimus 
pagal perkančiųjų organizacijų užsakymus, numatytas skelbime apie pirkimą (ne trumpesnis kaip 30 dienų nuo 
skelbimo išsiuntimo iš Tarnybos). 
 

Jeigu teikiant pasiūlymą tiekėjų prašoma kartu pateikti ir užpildytą Europos bendrojo viešųjų pirkimų 
dokumento elektroninę formą (toliau – EBVPD) -  kartu su pirkimo dokumentais pateikta suformuota 
EBVPD forma pildoma svetainėje: http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/  
(Atkreipiame dėmesį, kad ši nuoroda kiekvienam pirkimui visada pateikiama pirkimo dokumentų A dalyje. 
Todėl visais atvejais  reikia naudotis  pirkimo dokumentų nuoroda). 
 

Informaciją (mokomąjį filmą), kaip užpildyti EBVPD, galima rasti Tarnybos internetinėje svetainėje: 
http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/tiekejams-naujas-mokomasis-filmukas-apie-ebvpd-pildyma 
 

Informaciją (mokomąjį filmą) kaip pateikti pasiūlymą, pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu 
(jeigu to reikalaujama pirkimo dokumentuose), galima rasti Tarnybos internetinėje svetainėje: 
  https://www.youtube.com/watch?v=mJq7jMardEI&feature=youtu.be 
 
Kaip vertinami pasiūlymai/paraiškos? 

 
- Įvertinami tiekėjų pasiūlymai / paraiškos. 
Tiekėjų pateiktus pasiūlymus / paraiškas nagrinėja ir vertina CPO LT viešojo pirkimo komisija. 

Pasiūlymai / paraiškos nagrinėjamos, vertinamos ir lyginamos  konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus / 
paraiškas pateikusiems tiekėjams ir (ar|) jų atstovams. 

 
Kaip nustatomi laimėtojai ir informuojami tiekėjai? 

 
- Nustatomas laimėtojas (-jai) ir informuojama apie pirkimo rezultatus. 
 

Tiekėjai CPO LT pranešimu informuojami apie viešojo pirkimo rezultatus.  

Vykdydama pirkimus atviro konkurso būdu, CPO LT, įvertinusi  visus pasiūlymus bei nustačiusi  
tiekėjus, kurių pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu,  prašo jų  pateikti kvalifikacijos reikalavimų atitiktį 
bei pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentus. Tik įvertinus šiuos dokumentus  priimamas  galutinis 
sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo. 

Tiekėjai, laimėję  konkursą ir pasirašę  preliminariąją sutartį dėl prekių, paslaugų ar darbų teikimo 
per elektroninį katalogą, iš CPO LT gauna registracijos kataloge nuorodą ir prisijungimo duomenis. 

Vykdydama DPS sukūrimo pirkimus, CPO LT vertina visų tiekėjų, pateikusių paraiškas, kvalifikacijos 
reikalavimų atitiktį bei pašalinimo pagrindų nebuvimą.  

http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/
http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/tiekejams-naujas-mokomasis-filmukas-apie-ebvpd-pildyma
https://www.youtube.com/watch?v=mJq7jMardEI&feature=youtu.be
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Kada ir kaip tiekėjai kviečiami į DPS ar sudaryti preliminariąją sutartį? 
 

- Pasirašoma preliminarioji sutartis (atviro konkurso atveju) / pakviečiamas į DPS (riboto 
konkurso atveju). 
 

- Tiekėjai kviečiami registruotis CPO LT kataloge ir gali teikti konkrečius pasiūlymus perkančiųjų 
organizacijų užsakymams. 

 
 

Tiekėjai, kurių pasiūlymai / paraiškos įvertintos ir atitinka centralizuoto viešojo pirkimo dokumentus, 
atskiru pranešimu CVP IS priemonėmis kviečiami registruotis CPO LT kataloge. Šiame pranešime tiekėjams 
pateikiama visa informacija, reikalinga užsiregistruoti. Tiekėjai privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti 
registracijos paraišką prisijungimui prie CPO IS, CPO LT Tiekėjams  suteikia duomenis jungtis prie CPO katalogo 
prieigos. 
 Registruoti Tiekėjai CPO katalogo priemonėmis gauna pranešimus-kvietimus pateikti pasiūlymus 
užsakymams. 
 

KONSULTACIJOMS: 
Tiekėjų registracijos, vartotojų prisijungimo, paskyrų ir kt. bendrais klausimais kreiptis į Ingą 

Jankūnienę, tel.nr. (8 666) 29033, El. paštas i.jankuniene@cpo.lt 

Centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, kreiptis į modulių atsakingus pirkimų vadovus, kurių 
kontaktai pateikiami pirkimo dokumentuose (pavyzdžiui skelbime apie pirkimą).  

Dažniausiai užduodamus klausimus (DUK), tame tarpe susijusius su tiekėjų registracija, galima 

rasti CPO LT svetainės skiltyje „Pagalba →DUK“:  https://www.cpo.lt/pagalba/d-u-k-2/  

 

●●  ●●  ●●  ●●  ●● 

Tiekėjai kviečiami registruotis CPO LT potencialių tiekėjų duomenų bazėje. 
Ši registracija tiekėjams nesuteikia tiesioginės prieigos dalyvauti CPO LT vykdomuose 

užsakymuose, tačiau atsižvelgiant į vykdymo pirkimo objektą, šie ūkio subjektai gali dalyvauti: 
• rinkos konsultacijose; 
• CPO LT vykdomuose centralizuotuose viešuosiuose pirkimuose, neskelbiamuose viešuosiuose 

pirkimuose. 
CPO LT ir kitais būdais bendradarbiaus su potencialiais tiekėjais, įtrauks  juos į viešųjų pirkimų procesą 
vykdomoje veikloje. 
 
Potencialių tiekėjų  registracijos anketą rasite CP LT svetainėje:  https://www.cpo.lt/tiekejams/kaip-
uzsiregistruoti/ 

●●  ●●  ●●  ●●  ●● 
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