
 
Pirkimas „Inžinerinių statinių projektavimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ 

C DALIS – 2 priedas. Inžinerinių statinių projektavimo paslaugų užsakymų per CPO LT katalogą pirkimo sutarties forma. 

 
 

Pirkimo sutarties [CPO LT pirkimo numeris] priedas Nr. 2 

 
UŽSAKYTŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR TIEKĖJO PASIŪLYMAS 

 

Tiekėjo pavadinimas: [...] 

Užsakovo pavadinimas: [...] 

 

UŽSAKYMO SĄLYGOS: 

 

Tiekėjo pavadinimas: [...] 

Užsakovo pavadinimas: [...] 

 

 

UŽSAKYMO SĄLYGOS: 

Pirkimo objekto dalis:  [...] 

Projekto pavadinimas:  [...] 

Projektuojamo statinio pogrupis (-iai) pagal STR 1.01.03:2017 [...] 

Informacija ar statinys yra kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje; [taip/ne] 

Pasiūlymo pateikimo terminas (d.d.) [...] 

Numatoma statinio (objekto) skaičiuojamoji kaina (Eur su PVM) [...] 

Konkretaus pirkimo maksimali kaina [...] 

Ar reikalaujama pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė? [taip/ne] 

Ar privalomas visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas 
svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus? 

[taip/ne] 

Ar prisijungimo ir specialiąsias projektavimo sąlygas, užsakovui įgaliojus, privalo gauti tiekėjas (užsakovo vardu, 
pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik užsakovas)?  

[taip/ne] 

Kuris subjektas (užsakovas ar tiekėjas) apmoka už prisijungimo ir specialiųjų sąlygų išdavimą? [užsakovas/tiekėjas] 

Kuris subjektas (užsakovas ar tiekėjas) apmoka už statybą leidžiančio dokumento išdavimą? [užsakovas/tiekėjas] 

Ar Užsakovas užsakys projekto ekspertizę? [taip/ne] 

 

Statinys Nr.1        

Esama statinio naudojimo paskirtis: [...]  / Projektuojamo statinio plotas  [...] (m2) ir tūris [...] (m3) /Tiesinis statinio ilgis (m)  

Adresas: [...] 

Nekilnojamo turto registre:  

- statiniui suteiktas unikalus numeris: [...] 

- žemės sklypui suteiktas unikalus numeris: [...] 

 

Eil.

Nr. 
Perkamų Paslaugų pavadinimas 

Paslaugų 
suteikimo 
terminas 
(k. d.)  

Kaina be PVM, Eur 

1 [A paslauga: Tyrimų atlikimo paslaugos] 

[Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo datos] 
[...] [...] 

2. [Projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos]  

Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo [Pirkimo sutarties įsigaliojimo datos] arba [nuo 
Paslaugų teikimo grafike suplanuoto ankstesnio Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos 
datos]  

[...] [...] 

3. [Techninės užduoties parengimo, suderinimo ir pateikimo tvirtinimui UŽSAKOVUI bei prisijungimo 
sąlygoms bei specialiesiems reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimo paslaugos] / 

[Techninei užduočiai parengti, suderinti ir pateikti tvirtinimui UŽSAKOVUI rengimo paslaugos] / 

[Paraiškos prisijungimo ir specialiosioms sąlygoms gauti rengimo paslaugos] 

Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo [Pirkimo sutarties įsigaliojimo datos] arba [nuo 
Paslaugų teikimo grafike suplanuoto ankstesnio Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos 
datos] 

[...] [...] 

4. [Statinio techninio projekto parengimo paslaugos (kai projektavimas vykdomas dviem etapais).  [...] [...] 
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Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo [Pirkimo sutarties įsigaliojimo datos] arba [nuo 
Paslaugų teikimo grafike suplanuoto ankstesnio Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos 
datos] 

5. Statinio darbo projekto parengimo paslaugos (kai projektavimas vykdomas dviem etapais).  

Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo [Pirkimo sutarties įsigaliojimo datos] arba [nuo 
Paslaugų teikimo grafike suplanuoto ankstesnio Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos 

datos] 

[...] [...] 

6. [Statinio techninio darbo projekto parengimo paslaugos (kai projektavimas vykdomas vienu 
etapu).  

Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo [Pirkimo sutarties įsigaliojimo datos] arba [nuo 
Paslaugų teikimo grafike suplanuoto ankstesnio Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos 

datos] 

[...] [...] 

7. [Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos.  

Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo statybos darbų vykdymo pradžios. Statinio 
projekto vykdymo priežiūra atliekama statybos rangos darbų vykdymo eigoje. Tiekėjui suteikus 
projektavimo paslaugas, Pirkimo sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio 
statybos rangos darbų įsigijimui bus atliekamas atskiras viešasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo 
sutartis su statybos rangos darbus atliksiančiu tiekėju (sustabdymo laikotarpis negali būti ilgesnis 
kaip 12 mėn.). Laikotarpis nuo projektavimo paslaugų teikimo pabaigos iki projekto vykdymo 
priežiūros paslaugų teikimo pradžios, kuriam sustabdomas Pirkimo sutarties vykdymas, nėra 
įskaičiuojamas į Pirkimo sutarties trukmę. 

Statinio projekto priežiūros paslaugų teikimo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms ir dėl 
Pirkimo sutarties pratęsimo nesant finansavimo trukdžių, projekto priežiūros paslaugų terminas 
Šalių raštišku sutarimu gali būti pratęstas iki bus pasirašytas statinio statybos užbaigimo aktas 

arba UŽSAKOVUI įsigyjant papildomas paslaugas]  

arba  

[Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos. 

Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo datos. Statinio 

projekto vykdymo priežiūra atliekama statybos rangos darbų vykdymo eigoje. 

Statinio projekto priežiūros paslaugų teikimo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms ir dėl 
Pirkimo sutarties pratęsimo nesant finansavimo trukdžių, projekto priežiūros paslaugų terminas 
Šalių raštišku sutarimu gali būti pratęstas iki bus pasirašytas statinio statybos užbaigimo aktas 
arba UŽSAKOVUI įsigyjant papildomas paslaugas.] 

[...] [...] 

[Pirkimo sutarties] [Statinio Nr.1] kaina (Eur be PVM) 

[...] % PVM 

[Pirkimo sutarties] [Statinio Nr.1] kaina (Eur su PVM) 

[...] 

[...] 

[...] 

Mėnesio įkainis UŽSAKOVO ĮSIGYJAMOMS papildomoms paslaugoms* [...] 

Bendras Paslaugų suteikimo terminas [statiniui Nr.1] ** [...] 

 

 

* TIEKĖJO pasiūlyta Statinio projekto vykdymo priežiūros kaina padalinta iš šių paslaugų teikimo laikotarpio (tuo atveju, kai įsigyjamos 

papildomos paslaugos šios sutarties 1.1.10.1 punkte numatytu atveju). 

** [Susumuoti visų Paslaugų sudedamųjų dalių nurodyti terminai] 

 

 

[Jei perkamos paslaugos atskiriems statiniams, Užsakyme kiekvienam statiniui formuojama atskira lentelė, o visų lentelių pabaigoje 

nurodoma bendra Paslaugų Pirkimo sutarties kaina (bendra Pradinės Pirkimo sutarties vertė) objektui. 

Bendras Paslaugų suteikimo terminas visiems statiniams ***: [...] 

Pirkimo sutarties kaina (Eur be PVM) [...] 

[...] % PVM [...] 

Bendra Pirkimo sutarties kaina (Eur su PVM) [...] 

***  Paslaugų suteikimo terminas nustatytas pagal ilgiausią vieno iš statinių Paslaugų suteikimo trukmę.] 

 

 

Užsakovas  Tiekėjas 

[Pavadinimas] 

Atstovaujantis asmuo 

 
[Pavadinimas] 

Atstovaujantis asmuo 
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Vardas, 

Pavardė:____________________________________ 
 Vardas, Pavardė:______________________________ 

Pareigos:_____________________________  Pareigos:____________________________________ 

Parašas:____________________________  Parašas:____________________________________ 

 

 


