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NUTOLUSIOS SAULĖS ELEKTRINĖS IŠ SAULĖS PARKŲ 

KREPŠELIO FORMAVIMAS 

Norėdami įsigyti prekes ir paslaugas, turite prisijungti prie savo (vartotojo) paskyros 
CPO LT el. kataloge https://katalogas.cpo.lt/pradzia/     

 
SVARBU – formuojant užsakymus kataloge naudokite Mozilla Firefox arba Google 

Chrome naršykles, nes kitų naršyklių katalogas nepalaiko ir jūsų užsakymai gali būti 
užpildyti nekorektiškai: 

 

Pildant užsakymą PRIVALOMA susipažinti su Pirkimo sutarties nuostatomis: 
Nutolusios saulės elektrinės iš saulės parkų (DPS) - Centrinė perkančioji organizacija - 
CPO LT  
 

Energetinių resursų pirkimų grupėje iš katalogo asortimento pasirinkite modulį: 
„Nutolusios saulės elektrinės iš saulės parkų (DPS)”, spauskite mygtuką „Pirmyn“:  
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Atsidarius moduliui, dar kartą spustelkite mygtuką „Pirmyn“: 

Paspaudus mygtuką su akies ikona, išsiskleidžia techninė specifikacija: 

 

Susipažinkite su technine specifikacija, tuomet spauskite mygtuką „į krepšelį“: 
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Atsižvelgdami į savo vykdomo pirkimo vertę, atitinkamai pasirinkite. Atkreipiame dėmesį, 

kad jei pirkimas yra tarptautinės vertės ir perkate elektros energiją keliems objektams, turite 

pasirinkti „Skaidomas“ ir kiekvienam objektui formuoti atskirus užsakymus, arba pagrįsti 

neskaidymą: 

Dar kartą galite susipažinti su technine specifikacija paspaudę mygtuką su akies ikona: 

 

Paspaudus žalią mygtuką ir atsivėrus langui „Elektros energijos vartojimo vietos 

aprašymas“, užpildykite objekto duomenis: 

 

Atkreipiame dėmesį, kad užsakyme nurodant objekto galią turi būti nurodytas būtent 

konkrečiam objektui perkamos galios kiekis, o ne bendra objekto galia. Užpildę lentelę, 

spauskite mygtuką „išsaugoti“: 
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Pasirinkite įrenginio perdavimo terminą (galimas terminas nuo 11 iki 18 mėnesių nuo 

sutarties pasirašymo datos). 

Paspaudę nuorodą „Pasiūlymų vertinimo tvarka“, susipažinkite, kokiais kriterijais 

vadovaujantis bus išrenkamas tiekėjas jūsų užsakymui. 

 

 

Toliau nurodykite bendras pirkimo sąlygas: 

- Pasiūlymo pateikimo terminas (nuo 8 iki 15 d. d.); 

- Užsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas):  

- Užsakovo už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, 

pareigos, tel. nr., el. paštas):  

- Užsakovo už Pirkimo sutarties ar jos pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo (vardas, 

pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas):  

- Įrenginio maksimali kaina Eur su visais mokesčiais (A):  

- Įrenginio priežiūros ir aptarnavimo paslaugų maksimali kaina su visais mokesčiais (B): 

(įrenginio priežiūros ir aptarnavimo paslaugų maksimali kaina su visais mokesčiais turi būti 

nurodyta visam sutarties galiojimo laikotarpiui, t. y., 25 metams.) 

Atkreipiame dėmesį, kad įrenginio 1 metų aptarnavimo ir priežiūros kaina turi būti 

intervale nuo 1,5 iki 3,5 proc. nuo įrenginio kainos;  

Siekdami gerinti paslaugų kokybę, prašome jūsų užpildyti užsakyme pateiktą 

klausimyną: 

 

Užpildžius visą būtiną informaciją, užsakymą galima pateikti audituoti paspaudus 

mygtuką „Pateikti auditui“: 

 

Paspaudus „Pateikti auditui“ jūsų užsakymas automatiškai bus nukreiptas atsakingam 

CPO LT darbuotojui tikrinti. Užsakymai audituojami kiekvieną darbo dieną nuo 14 val. iki 

15 val. Užsakymo auditavimas gali trukti iki 5 d. d. 
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Pateikus užsakymo krepšelį audituoti iki 14 val., krepšelį galima susigrąžinti į 

redagavimo būseną paspaudus juodą mygtuką „Grąžinti krepšelį redagavimui“. Atliekant 

užsakymo auditą po 14 val., krepšelį sugrąžinti į redagavimo būseną gali tik CPO LT 

darbuotojas. Patikrintas užsakymo krepšelis bus paskelbtas 15 val. 

Užsakymo būseną ir eigą galima stebėti skyrelyje „Pirkimai“, skiltyse „Būsena“ ir „Eiga“:  

  

 

Užsakymas skirstomas į 6 būsenas: 

 

 

Skiltyje „Eiga“ matysite kiekvieno užsakymo eigą. Galimi variantai: 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.  

Užsakymo apačioje, išskleidę skiltį „Pirkimo vykdymo istorija“ pamatysite užsakymo 

vykdymo istoriją: 
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CPO LT el. katalogo asortimentas nuolat pildomas (naujomis techninėmis specifikacijomis, 

moduliais), tad rekomenduojame reguliariai peržiūrėti asortimentą.  

Jei CPO LT el. kataloge nepavyksta rasti jūsų poreikių atitinkančios prekės ar paslaugos, 

kviečiame kreiptis (kaip ir kitais, susijusiais su pirkimu klausimais) į modulio konsultantą.   

Sėkmingų pirkimų CPO LT el. kataloge! 
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