
HIGIENINIO POPIERIAUS UŽSAKYMAI PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ  

ATMINTINĖ KREPŠELIO FORMAVIMUI  

Norėdami pirkti prekių prisijunkite prie 2007.cpo.lt katalogo su turimais prisijungimais.   

 
  

Pildant užsakymą PRIVALOMA susipažinti su Pagrindinės sutarties nuostatomis bei kitais pirkimo 
dokumentais:   
https://www.cpo.lt/higieninis-popierius/ 
   
„Katalogas“ skiltyje susiraskite Higieninis popierius, spauskite mygtuką „Pirmyn“.  
 

 
Toliau rinkitės specifikaciją ir spauskite mygtuką „pirmyn“:  

 



  
Atsivėrus specifikacijos langui jame galite matyti prekių specifikacijų aprašymus. Prie kiekvienos 
specifikacijos užvedus pelės rodyklę pasirodys varnelė, kurią spustelėjus atsivers platesnis 
specifikacijos aprašas. 
 

 
 
Taip atrodo specifikacijos aprašymas (Taip pat prie specifikacijos rasite vidutinį mato vnt.)  

 
 
 
Atkreipkite dėmesį į mato vienetus (lapeliai arba metrai), taip yra todėl, kad skirtingų gamintojų gali 
būti vienodas ritinio diametras, bet skirtis ritinio ilgis (prie kiekvienos specifikacijos yra nurodyta 



ritinio ilgis metrais. Tiekėjas užsakymą pristato pilnais ritiniais apvalindamas į mažesnę pusę, bet 
mokėti reikia už faktą.)  
 

 

 
   
  

 
SKAIČIAVIMAS 
Būtina atkreipti dėmesį į „Vidutinis mato vnt. kiekis pakuotėje“, tai nurodyta prie kiekvienos 
specifikacijos (šiame pavyzdyje paryškinta geltona spalva). 
PVZ: (HP12) specifikacijoje nurodytas vidutinis mato vnt. kiekis pakuotėje 25, tad šį skaičių reikia 
dauginti iš norimo ritinėlių skaičiaus. ( pvz. Jums reikia 100 vnt. ritinėlių tualetinio popieriaus), tai 
skaičiavimas turėtų atrodyti taip : 25*100=2500, gautą skaičių įdedate į krepšelį. 



 
 

  
Jeigu prekė tinkama įrašykite norimą kiekį ir „dėkite“ į krepšelį ( spustelėjus raudoną krepšelio 
mygtuką).  
 

 
 

  
Spauskite „į krepšelį“. Norėdami peržiūrėti į krepšelį sukeltas prekes ir visą krepšelio informaciją 
spauskite „į krepšelį“. 



 

   

Atsidarius visam užsakymo langui, matysite šią informaciją, taip pat galėsite užpildyti visas kitas 
sąlygas ir pateikti užsakymą konkursui.  

Turite pažymėti ar objektas skaidomas į pirkimo dalis ar ne.  

  

 

 

 

 



 Dar kartą peržiūrėkite prekes ir kiekius.   

 

  

Norėdami peržiūrėti prekės specifikacijos aprašymą, spauskite:  

  
 
Kol nepaspausite mygtuko „pateikti auditavimui“ Jūsų užsakymas bus redagavimo būsenoje.  

Toliau pildykite kitas pirkimo sąlygas:  

  



  
Nurodykite terminą atnaujintam varžymuisi (nuo 2 iki 8 pilnų d.d.).  
Nurodykite Pagrindinės sutarties galiojimo terminą (nuo 1 iki 12 mėn.).  
Nurodyti įsipareigojamą nupirkti Prekių kiekį (nuo 70% iki 100%).  
Nurodykite atsiskaitymo už prekes terminą (nuo 1 iki 30 k.d.)  
Nurodyti prekių pristatymo terminus atsižvelgiant į atskirų užsakymų vertę vykdant Pagrindinę 
sutartį.  
Nurodyti prekių pristatymo vietą (-as). Galima pasirinkti vieną, kelis arba visus Jūsų organizacijos 
pristatymo adresus, nurodytus CPO LT kataloge.  
Nurodyti, ar reikalausite Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo (banko garantijos arba 
draudimo bendrovės laidavimo rašto) (galioja tik pirkimams, kurių sutarčių vertė didesnė nei 3 000 
Eur su PVM)  
  

Būtina užpildyti privalomą lauką „Maksimali užsakymo kaina (Eur su mokesčiais)“ – tai yra Jūsų 
įstaigos planuojama skirti maksimali lėšų suma nurodytai prekei. Tiekėjų pasiūlymai, viršiję 
maksimalią užsakymo kainą, automatiškai atmetami ir nevertinami.  

  

Minimali viso užsakymo, skelbiamo CPO kataloge, vertė turi būti ne mažesnė kaip 60 Eur.  

Siekdami paslaugų kokybės, prašome atsakyti į užsakyme pateiktą klausimyną.  

  

Užpildę užsakymą spauskite „Pateikti auditui“.  

  

Paspaudus mygtuką „Pateikti auditui“ reikia patvirtinti, kad užsakymas pateiktas auditavimui yra 
teisiškai įpareigojantis:  



  

 

Tuomet Jūsų užsakymas automatiškai bus patikrintas ir jeigu jame bus neužpildytų arba netinkamai 
užpildytų laukų sistema neleis paskelbti užsakymo konkursui ir surašys netikslumus, kuriuos turėsite 
ištaisyti ir vėl paspausti „Pateikti auditui“:  

   

Mygtuko „Pašalinti“ pagalba galite ištrinti užsakymą.  

  

Atkreipiame dėmesį, kad užsakymo viršuje pamatysite informaciją dėl pirkimo užsakymo būsenos 
ir eigos.   



  

Užsakymai gali turėti 6 būsenas:  

 

Eigos stulpelyje matysite kiekvieno užsakymo eigą.   
Pvz. 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.  

Primename, kol pirkimas nėra paskelbtas viešai, pastebėjus klaidą el. laišku galite kreiptis į VšĮ CPO 
LT atsakingą darbuotoją su prašymu užsakymą nutraukti (el. laiške turi būti nurodytas užsakymo 
numeris ir prašymo panaikinti priežastis, kontaktiniai Jūsų duomenis), jeigu pirkimas paskelbtas ir 
jau matomas tiekėjams vis tiek lieka galimybė nutraukti pirkimą, tačiau tokiu atveju turėtumėte 
kreiptis iki vokų atplėšimo.   

KILUS KLAUSIMŲ SKAMBINKITE NURODYTU KONTAKTU  

Kamilė Šataitė, 865834019 

 

Užsakymo būsena ir eigą rasite skiltyje    pateikiamoje lentelė:   

  


