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1 priedas. Kvietimas pateikti pasiūlymus 

Pirkimo kategorijoms be projektavimo paslaugų (1-10 kategorijoms) 

Kvietime pateikti pasiūlymą pateikiama ši informacija: 

1) Užsakovo pavadinimas, pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas; 

2) nuoroda į DPS dalį/ kategoriją; 

3) pirkimo objekto techninė specifikacija; 

4) pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme 

nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS); 

5) Statybos objekto techninio (ių) darbo projekto (-ų) pavadinimas (-ai); 

6) Darbų atlikimo terminas (-ai); 

7) Minimalus Darbų atlikimo terminas (-ai) (jei taikoma); 

8) Užsakovo numatytas sutarties (-ių) įvykdymo užtikrinimo būdas (banko garantija / draudimo 

bendrovės laidavimo raštas / (banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas) 

9) Užsakovo nurodytas Pirkimo sutarties (-ių) įvykdymo užtikrinimo dydis (5 % (penki procentai) 

/ 6 % (šeši procentai) / 7 % (septyni procentai) / 8 % (aštuoni procentai) / 9 % (devyni procentai) /10 % 

(dešimt procentų); 

10) Investicijų plano (-ų) duomenys (investicijų plano numeris); 

11) Užsakovo pateiktas (-i) techninis (-iai) darbo projektas (-ai); 

12) Užsakovo pateiktas (-i) statybą leidžiantis (-ys) dokumentas (-ai); 

13) Statybos objekto (-ų) duomenys: pastato paskirtis; adresas; kadastro bylos Nr.; ar reikalinga 

parengti kadastrinę bylą; ar Užsakovas suteiks Tiekėjui prisijungimus: elektros energijai, vandeniui, kitoms 

komunalinėms paslaugoms; ar Tiekėjas turi įrengti informacinį stendą; 

14) pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka. Ar pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas 

pagal kainą ar kainos ir kokybės santykį (Užsakovas pasirenka); 

15) Kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai  (jei taikoma); 

16) konkretaus pirkimo, taip pat kiekvieno pirkimu užsakomo statybos objekto (-ų) maksimali 

kaina Eur su visais mokesčiais; 

17) Statybos darbų, tenkančių energijos efektyvumą didinančioms priemonėmis maksimali kaina 

Eur su visais mokesčiais; 

18) Statybos darbų tenkančių individualioms investicijoms, kurios  išskirtos iš energinį efektyvumą 

didinančių priemonių maksimali kaina Eur su visais mokesčiais; 

19) Kitų atnaujinimo priemonių maksimali kaina Eur su visais mokesčiais; 

20) informacija ar užsakovas reikalauja statybos vykdymo dokumentaciją tvarkyti naudojantis 

elektroniniu statybos darbų žurnalu; 

21) ar bus taikomas avansinis mokėjimas (Užsakovas patvirtina, kad prieš skelbiant pirkimą 

CPO LT Elektroniniame kataloge, jis įsitikino, kad avansui sumokėti bus suteiktas lengvatinis kreditas arba 

jis turi kitų lėšų); 

22) Užsakovo nurodytas asmuo, įpareigotas suteikti galimybę apžiūrėti objektą (vardas, pavardė, 

pareigos, tel. Nr., el. paštas); 

23) Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, 

pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas); 

24) Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties/ jos pakeitimų paskelbimą atsakingą asmenį (vardas, 

pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas); 
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25) Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Pasiūlymo kaina turi būti nurodoma eurais, 

nurodant 2 skaičius po kablelio; 

26) PVM tarifas; 

27) informacija, kad alternatyvūs pasiūlymai nepriimami; 

28) interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai; 

29) pasiūlymo pateikimo ir kalba, kuria jis turi būti parengtas; 

30) Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti  pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei 

informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme. 

 

 

Pirkimo kategorijoms su projektavimo paslaugomis (įskaitant projekto vykdymo priežiūrą) (11-20 

kategorijoms) 

 

Kvietime pateikti pasiūlymą pateikiama ši informacija: 

1) Užsakovo pavadinimas, pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas; 

2) nuoroda į DPS dalį/kategoriją; 

3) pirkimo objekto techninė specifikacija; 

4) pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme 

nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS); 

5) Darbų atlikimo terminas (-ai); 

6) Minimalus Darbų atlikimo terminas (-ai) (jei taikoma); 

7) Užsakovo numatytas sutarties (-čių) įvykdymo užtikrinimo būdas (banko garantija / draudimo 

bendrovės laidavimo raštas / (banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas); 

8) Užsakovo nurodytas Pirkimo sutarties (-čių) įvykdymo užtikrinimo dydis (5 % (penki procentai) 

/ 6 % (šeši procentai) / 7 % (septyni procentai) / 8 % (aštuoni procentai) / 9 % (devyni procentai) /10 % 

(dešimt procentų); 

9) Daugiabučio (-ių) namo (-ų) naudingasis plotas kv. metrais; 

10) Užsakovo pateiktas (-i) investicijų planas (-ai); 

11) Užsakovo pateikta (-os) projektavimo (techninė (-ės)) užduotis (-ys); 

12) Pastato (-ų) inventorinė (-ės) byla (-os) ir kadastro registro pažyma (-os) (jei nėra investicijų 

plane); 

13) Kiti privalomieji projekto (-ų) rengimo dokumentai (jei jie yra); 

14) Ar statybą leidžiantį (-čius) dokumentą (-us), užsakovui įgaliojus, privalo gauti tiekėjas 

(užsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik užsakovas); 

15) Kuris subjektas (užsakovas ar tiekėjas) apmoka už statybą leidžiančio (-čių) dokumento (-ų) 

išdavimą; 

16) Kuris subjektas (užsakovas ar tiekėjas) saugos parengtos dokumentacijos (techninio darbo 

projekto (-ų) originalą (-us); 

17) Ar prisijungimo ir specialiąsias projektavimo sąlygas, užsakovui įgaliojus, privalo gauti 

tiekėjas (užsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik užsakovas)? 

18) Kuris subjektas (užsakovas ar tiekėjas) apmoka už prisijungimo ir specialiųjų sąlygų išdavimą? 

19) Statybos objekto (-ų) duomenys: pastato (-ų) paskirtis; adresas; kadastro bylos Nr.; ar reikalinga 

parengti kadastrinę bylą; ar Užsakovas suteiks Tiekėjui prisijungimus: elektros energijai, vandeniui, 
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nuotekoms; ar Tiekėjas turi įrengti informacinį stendą; informacija ar užsakovas reikalauja statybos 

vykdymo dokumentaciją tvarkyti naudojantis elektroniniu statybos darbų žurnalu; 

20) pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka. Ar pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas 

pagal kainą ar kainos ir kokybės santykį (Užsakovas pasirenka); 

21) Kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai (plačiau žr. 3 priede 

„Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir tvarka“) (jei taikoma); 

22) konkretaus pirkimo techninio darbo projekto parengimo paslaugų maksimali kaina Eur su visais 

mokesčiais ir statybos rangos darbų maksimali kaina Eur su visais mokesčiais;  

23) projekto (-ų) vykdymo priežiūros kaina  

24) konkretaus pirkimo projekto (-ų) vykdymo priežiūros paslaugų kaina turi būti ne mažesnė kaip 

15 proc. techninio (-ų) darbo projekto (-ų) parengimo paslaugų kainos; 

 25) Statybos darbų, tenkančių energijos efektyvumą didinančioms priemonėmis maksimali kaina 

Eur su visais mokesčiais; 

26) Statybos darbų tenkančių individualioms investicijoms, kurios  išskirtos iš energinį efektyvumą 

didinančių priemonių maksimali kaina Eur su visais mokesčiais; 

27) Kitų atnaujinimo priemonių maksimali kaina Eur su visais mokesčiais; 

28) ar Rangos darbams bus taikomas avansinis mokėjimas (Užsakovas patvirtina, kad prieš 

skelbiant pirkimą CPO LT Elektroniniame kataloge, jis įsitikino, kad avansui sumokėti bus suteiktas 

lengvatinis kreditas arba jis turi kitų lėšų); 

29) Užsakovo nurodytas asmuo, įpareigotas suteikti galimybę apžiūrėti objektą (vardas, pavardė, 

pareigos, tel. Nr., el. paštas); 

30) Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, 

pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas); 

31) Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties/ jos pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo (vardas, 

pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas); 

32) Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Pasiūlymo kaina turi būti nurodoma eurais, 

nurodant 2 skaičius po kablelio; 

33) PVM tarifas; 

34) informacija, kad alternatyvūs pasiūlymai nepriimami; 

35) interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai; 

36) pasiūlymo pateikimo kalba, kuria jis turi būti parengtas; 

37) Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei 

informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme; 

38) Užsakovo patvirtinimas dėl nurodytų duomenų teisingumo.  

______________________________ 


