Preliminariosios sutarties dėl daugiabučių
gyvenamųjų namų techninės priežiūros
1 priedas

ELEKTRONINIO ĮRANKIO APRAŠYMAS
VARTOTOJŲ REGISTRAVIMAS
1.1.
Veiksmus Kataloge gali atlikti tik Elektroninio įrankio vartotojo instrukcijoje nustatyta tvarka
užregistruoti Vartotojai panaudodami jiems suteiktus Identifikavimo duomenis.
1.2.
Tiekėjas registruodamas Vartotojus patvirtina, kad yra gavęs registruojamų asmenų sutikimą
naudoti jų asmens duomenis Kataloge.
1.3.
Tiekėjas patvirtina, kad Kataloge registruojami Vartotojai yra įgalioti atstovauti Tiekėją
vykdant Užsakymų procedūras Tiekėjo vardu.
1.4.
Identifikavimo duomenys Tiekėjo nurodytam Vartotojui suteikiami per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Tiekėjo registracijos paraiškos gavimo.
1.5.
Identifikavimo duomenys naujai registruojamiems ar keičiamiems Vartotojams suteikiami
Elektroninio įrankio vartotojo instrukcijoje nustatyta tvarka.
1.6.
Vartotojo Identifikavimo duomenis sugeneruoja CPO LT ir išsiunčia Vartotojui paraiškoje
nurodytu el. paštu. Vartotojas, pirmą kartą po Identifikavimo duomenų gavimo naudodamasis
Katalogu, privalo pakeisti gautus Identifikavimo duomenis.
1.7.
Vartotojo Identifikavimo duomenys turi tokią pačią juridinę galią kaip ir įgalioto Tiekėjo
atstovo parašas. Tiekėjas neturi teisės ginčyti Kataloge įvykdyto veiksmo, jeigu veiksmą atliko
Vartotojas, kurį CPO LT identifikavo pagal Tiekėjo Identifikavimo duomenis.
1.

PASLAUGOS KATALOGE
2.1.
Kataloge viešinama pavyzdinė Paslaugų techninės specifikacija, kuri gali būti Užsakovo
nurodomo Užsakyme ir kuriai Tiekėjai teikia pasiūlymus.
2.2.
Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas užtikrina, kad turi teisę ir galės įvykdyti Užsakovo techninėje
specifikacijoje pasirinktas ir nurodytas Paslaugas.
2.

UŽSAKYMŲ POCEDŪRA KATALOGE
3.1.
Užsakymo pradžia laikomas momentas kai Kataloge Užsakovo patvirtintos Užsakymo
sąlygos yra pateikiamos Tiekėjams. Užsakymo pabaiga laikomas momentas, kai Tiekėjai Kataloge
yra informuojami apie Užsakymo įvykdymo rezultatus.
3.2.
Kiekvieno Užsakymo metu vykdomas Varžymasis, kurio metu Tiekėjai varžosi teikdami
Galutinės kainos pasiūlymus Užsakovo pasirinktoms ir Kataloge nurodytoms Paslaugoms.
3.3.
Užsakovas, siekdamas sudaryti Pagrindinę sutartį su Tiekėju, Kataloge nurodo Užsakymo
sąlygas:
3.3.1. paslaugų teikimo vietą - objekto (-ų) adresą (-us), kuriam (-iems) užsakomos Paslaugos;
3.3.2. per Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpį numatomus įsigyti Paslaugų kiekius;
3.3.3. maksimalią mėn. kainą Eur su PVM;
3.3.4. sutarties galiojimo trukmę (1 iki 24 mėn.);
3.3.5. preliminarią Pagrindinės sutarties įsigaliojimo datą;
3.3.6. atsiskaitymo už Paslaugas terminą (ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų);
3.3.7. užsakovo kontaktinį asmenį (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
3.3.8. užsakovo atsakingą už sutarties vykdymo priežiūrą asmenį (vardas, pavardė, pareigos, tel.
Nr., el. paštas);
3.

informaciją apie Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą - ar reikalaujama papildoma
Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija/draudimo bendrovės
laidavimo raštas), kai planuojama Pagrindinės sutarties vertė didesnė nei 3000 Eur su PVM;
3.3.10. varžymosi terminą (nuo 2 iki 7 darbo dienų).
3.4.
Už Kataloge pateiktų Užsakymo sąlygų teisingumą ir teisėtumą yra atsakingas Užsakovas.
3.5.
Užsakymo sąlygas gavęs Tiekėjas, siekdamas sudaryti Pagrindinę sutartį su Užsakovu,
Kataloge pateikia pasiūlymą.
3.6.
Varžymosi metu Tiekėjas gali pasiūlyti Galutinę kainą Užsakovo pasirinktoms ir Kataloge
nurodytoms Paslaugoms.
3.7.
Tiekėjo siūloma Galutinė kaina negali būti didesnė nei užsakovo nurodyta Užsakymo
maksimali kaina. Į Galutinę kainą turi būti įskaičiuotos visos tinkamam Pagrindinės sutarties
įgyvendinimui reikalingos išlaidos.
3.8.
Varžymosi metu pateikęs pasiūlymą Tiekėjas, iki Varžymosi termino pabaigos turi galimybę
pakoreguoti pasiūlyme nurodytus duomenis.
3.9.
Už Kataloge pateikto Tiekėjo pasiūlymo duomenų teisingumą ir teisėtumą yra atsakingas
Tiekėjas.
3.10. Pasiūlymai išlieka konfidencialūs iki Varžymosi termino pabaigos, o jų peržiūros galimybės
neturi nei CPO LT, nei Užsakovas, nei kiti Tiekėjai.
3.11. Užsakymo detalios instrukcijos ir procedūros pateikiamos Elektroninio įrankio vartotojo
instrukcijoje.
3.12. CPO LT turi teisę pakeisti atnaujintų pasiūlymų pateikimo tvarką, apie tai informavusi
Vartotojus prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.
3.3.9.

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS KATALOGE
4.1.
Varžymosi metu Tiekėjo pasiūlymas elektroniniu būdu yra atmetamas ir nėra vertinamas,
jeigu jis viršija Užsakovo nurodytą Užsakymo maksimalią kainą.
4.2.
Pasiūlymai Kataloge yra vertinami automatiniu būdu, pagal mažiausios kainos kriterijų.
4.3.
Praėjus Varžymosi terminui, Kataloge automatiniu būdu yra nustatomas ir laimėjusiu
pripažįstamas mažiausios kainos pasiūlymas.
4.4.
Jei nustatant mažiausios kainos pasiūlymą kelių Tiekėjų pasiūlymų kainos yra vienodos,
laimėjusiu pripažįstamas Tiekėjas, kurio pasiūlymas buvo pateiktas anksčiau.
4.

PAGRINDINĖS SUTARTIES SUDARYMAS
5.1.
Pagrindinė sutartis gali būti sudaroma tik po to, kai po Varžymosi Tiekėjas Kataloge buvo
informuotas, kad jo pasiūlymas yra pripažintas laimėjusiu ir jis atrinktas sudaryti Pagrindinę sutartį.
5.2.
Įvykus Užsakymui ir Užsakovui Kataloge gavus pranešimą apie Užsakymą laimėjusį Tiekėją,
Užsakovas su juo sudaro Pagrindinę sutartį. Tuo tikslu Kataloge Užsakovui yra suformuojama
elektroninė Pagrindinės sutarties forma.
5.3.
Užsakovas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakymo pabaigos, laimėjusiam
Tiekėjui privalo pateikti tinkamai įformintus ir pasirašytus Pagrindinės sutarties 2 (du)
egzempliorius.
5.4.
Tiekėjas, gavęs pasirašymui Pagrindinę sutartį, privalo ją pasirašyti ir pasirašytos Pagrindinės
sutarties vieną egzempliorių grąžinti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.
5.5.
Pagrindinės sutarties šalių sutarimu gali būti nustatytos kitos Pagrindinės sutarties sudarymo
sąlygos.
5.6.
Užsakovui Užsakyme ir/ar Tiekėjui pasiūlyme nurodžius netikslius duomenis Pagrindinė
sutartis Užsakovo ir Tiekėjo sutarimu gali būti nesudaroma.
5.
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DALYVAVIMO UŽSAKYMUOSE NUTRAUKIMAS IR UŽSAKYMŲ
NUTRAUKIMAS
6.1.
CPO LT informavusi Tiekėją bet kuriuo metu gali sustabdyti Tiekėjo dalyvavimą
Užsakymuose (įskaitant jau vykstančius), Tiekėjui nevykdant Preliminariąja sutartimi prisiimtų
įsipareigojimų.
6.2.
Tiekėjo dalyvavimo Užsakymuose sustabdymo laikotarpiu paskelbtuose Užsakymuose
Tiekėjas dalyvauti nebegali.
6.3.
CPO LT turi teisę nutraukti vykdomą Užsakymą esant bent vienai iš aplinkybių:
6.4.
dėl Katalogo gedimo;
6.5.
gavus Užsakovo pagrįstą prašymą;
6.6.
kitais atvejais, kuriuos CPO LT pripažįsta pagrįstais Užsakymo nutraukimui.
6.7.
Apie Užsakymo nutraukimą informuojami visi Tiekėjai, kuriems buvo siųsta informacija apie
Užsakymą.
6.
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