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Katalogas

Kompiuterinė ir biuro įranga (2019)
Žalias pirkimas

Kompiuterinės ir biuro įrangos pirkimo užsakymai bei tiekėjų atnaujintas varžymasis vykdomas CPO IS,
interneto naršyklėje adresu https://katalogas.cpo.lt. Paspaudus nuorodą galite įsigyti: stacionarius,
nešiojamuosius, planšetinius kompiuterius, kompiuterių dalis, priedus ir programinę įrangą.

Konsultuoja:
Rosita Lengvenienė, mob. 8 666 29121, el.p. r.lengveniene@cpo.lt
Vaiva Šermukšnytė-Lufino, mob. 8 666 29112, el.p. v.sermuksnyte@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

Kompiuterinė ir biuro įranga (2018)
Žalias pirkimas

Kompiuterinės ir biuro įrangos pirkimo užsakymai bei tiekėjų atnaujintas varžymasis vykdomas CPO IS,
interneto naršyklėje adresu https://katalogas.cpo.lt, Paspaudus nuorodą galite įsigyti: dokumentų naikiklius,
dokumentų skaitytuvus, projektorius.

Konsultuoja:
Rosita Lengvenienė, mob. 8 666 29121, el.p. r.lengveniene@cpo.lt
Vaiva Šermukšnytė-Lufino, mob. 8 666 29112, el.p. v.sermuksnyte@cpo.lt

 

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

Valymo paslaugos
Žalias pirkimas

Valymo paslaugų pirkimo užsakymai bei tiekėjų atnaujintas varžymasis vykdomas CPO IS, interneto naršyklėje
adresu https://katalogas.cpo.lt. Paspaudus nuorodą prašome prisijungti prie sistemos ir pildyti užsakymą.

Konsultuoja:
Rosita Lengvenienė, mob. 8 666 29121, el.p. r.lengveniene@cpo.lt
Renata Golovčianskienė, mob. 8 666 29116, el.p. r.golovcianskiene@cpo.lt

Pirkimo aprašymas
Atmintinė krepšelio formavimui

Valymo paslaugos iš socialinių įmonių

Kovai su COVID-19 skirtas prekės kataloge galite rasti moduliuose, pažymėtuose ženklu:
Yra prekių kovai su COVID-19 

Asmens higienos gaminiai 
Medicininė vienkartinė trijų sluoksnių veido kaukė su guma 
Medicininė trijų sluoksnių veido kaukė su raišteliais 
Medicininės kepurės 
Vienkartiniai antbačiai (bachilai) 
Rankų dezinfektantas 500 ml ir 1000 ml 
Respiratoriai FFP2 

Buities prekės 
Skystas muilas 1000 ml ir 5000 ml, kvapnus ir bekvapis 
Skystas muilas su dozatoriumi, ne mažiau 500 ml 
Skystas muilas su glicerinu, su dozatoriumi, ne mažiau 500 ml 
Skystas muilas su glicerinu, 5000 ml, kvapnus ir bekvapis 
Pirštinės lietos, lateksinės 1 pora

!

Chat

https://katalogas.cpo.lt/Catalog/CatalogGallery
http://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/kompiuterine-ir-biuro-iranga/
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/atmintine_krepselio_formavimui_kompai.pdf
https://katalogas.cpo.lt/Catalog/CatalogGallery
http://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/kompiuterine-ir-biuro-iranga/
https://2007.cpo.lt/images/Kompiuterine%20iranga%202018%20g.docx
https://katalogas.cpo.lt/Catalog/CatalogGallery
http://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/valymo-paslaugos/
https://2007.cpo.lt/images/Atmintine_uzsakovui_valymo.docx
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Žalias pirkimas

Konsultuoja:
Rosita Lengvenienė, mob. 8 666 29121, el.p. r.lengveniene@cpo.lt
Renata Golovčianskienė, mob. 8 666 29116, el.p. r.golovcianskiene@cpo.lt

Pirkimo aprašymas
Atmintinė krepšelio formavimui

Apsaugos paslaugos
Kainos ir kokybės santykis

Fizinės apsaugos, elektroninės apsaugos ir techninės įrangos priežiūros bei remonto paslaugos
Konsultuoja:
Rosita Lengvenienė, mob. 8 666 29121, el.p. r.lengveniene@cpo.lt
Renata Golovčianskienė, mob. 8 666 29116, el.p. r.golovcianskiene@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

Pašto paslaugos
Konsultuoja:
Rosita Lengvenienė, mob. 8 666 29121, el.p. r.lengveniene@cpo.lt
Vaiva Šermukšnytė-Lufino, mob. 8 666 29112, el.p. v.sermuksnyte@cpo.lt

Pirkimo aprašymas
Techninė specifikacija

Atmintinė krepšelio formavimui

Kurjerių paslaugos
Siuntų kiekiai nurodomi vienetais per sutarties galiojimo laikotarpį.

Konsultuoja:
Rosita Lengvenienė, mob. 8 666 29121, el.p. r.lengveniene@cpo.lt
Vaiva Šermukšnytė-Lufino, mob. 8 666 29112, el.p. v.sermuksnyte@cpo.lt

 
Pirkimo aprašymas
Techninė specifikacija

Atmintinė krepšelio formavimui

Elektros energija (DPS)
Informuojame, kad aktualią ESO garantinio elektros energijos tiekimo kainą galite rasti paspaudę šią
nuorodą:  ESO elektros garantinio tiekimo kainos

Dėl prieigos teisių tiekėjams matyti pasirinktų objektų istorinius elektros energijos
suvartojimo duomenis suteikimo

Užsakymams pildyti turi būti naudojamos naršyklės Mozilla Firefox arba Google Chrome (naršyklė
Internet Explorer netinka).

Konsultuoja:
Rosita Lengvenienė, mob. 8 666 29121, el.p. r.lengveniene@cpo.lt
Vaiva Šermukšnytė-Lufino, mob. 8 666 29112, el.p. v.sermuksnyte@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

DUK

Judriojo telefono ryšio paslaugos
Konsultuoja:
Kristina Talienė, mob. 8 666 29090, el.p. k.taliene@cpo.lt
Vaiva Šermukšnytė-Lufino, mob. 8 666 29112, el.p. v.sermuksnyte@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

https://2007.cpo.lt/kategorijos/cleaning_2018/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/security_2018/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/post_2018/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/kurjeriu-paslaugos-2018/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/elektronix/
http://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/valymo-paslaugos-is-socialiniu-imoniu/
https://2007.cpo.lt/images/Atmintine%20uzsakovui_valymas.docx
https://2007.cpo.lt/kategorijos/cleaning_2018/
http://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/apsaugos-paslaugos/
https://2007.cpo.lt/images/Apsaugos%20paslaugos%202018.docx
https://2007.cpo.lt/kategorijos/security_2018/
http://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/pasto-ir-kurjeriu-paslaugos/
https://2007.cpo.lt/images/Pasto%20TS.pdf
https://2007.cpo.lt/images/pastas%20kurjeriai%202018.docx
https://2007.cpo.lt/kategorijos/post_2018/
http://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/pasto-ir-kurjeriu-paslaugos/
https://2007.cpo.lt/images/Kurjeriu%20TS.pdf
https://2007.cpo.lt/images/pastas%20kurjeriai%202018.docx
https://2007.cpo.lt/kategorijos/kurjeriu-paslaugos-2018/
http://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/tarifai-kainos-atsiskaitymai-ir-skolos/kokia-yra-garantinio-tiekimo-kaina.html
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/eso_duomenys.pdf
http://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/elektros-energija/
https://2007.cpo.lt/images/elektra%20uzsakymo%20krepselio%20atmintine%202018.docx
http://2007.cpo.lt/images/stories/Dokumentai/duk%20elektra%202019.doc
https://2007.cpo.lt/kategorijos/elektronix/
http://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/judrusis-rysys/
https://2007.cpo.lt/images/JudrusisRysysAtmintine2019taisyta.docx
https://2007.cpo.lt/kategorijos/judriojo-rysio-paslaugos2019/
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Spausdinimo įrangos nuoma ir aptarnavimas
Žalias pirkimas  Kainos ir kokybės santykis

Konsultuoja:
Rosita Lengvenienė, mob. 8 666 29121, el.p. r.lengveniene@cpo.lt
Vaiva Šermukšnytė-Lufino, mob. 8 666 29112, el.p. v.sermuksnyte@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

Vaistai (3d. - DPS)
Forma naujo vaistų poreikio pateikimui

Pagrindinės sutarties trukmė - nuo 1 iki 12 mėn.

PRIVALOMA nurodyti maksimalią kainą be PVM kiekvienam vaistui atskirai (visam perkamam kiekiui).

Dėl pristatymo ypatumų vakcinoms įsigyti rekomenduojame formuoti atskirus užsakymus, nurodant
pristatymo terminą ne trumpesnį kaip 120 d.d.

Konsultuoja: Ingrida Palčiauskaitė, mob. 8 666 29177, el.p. i.palciauskaite@cpo.lt

2019 m. IV ketvirčio perkančiųjų organizacijų įvykdytų vaistinių preparatų užsakymų kainos ir kiekiai 
2019 m. III ketvirčio perkančiųjų organizacijų įvykdytų vaistinių preparatų užsakymų kainos ir kiekiai 
2019 m. II ketvirčio perkančiųjų organizacijų įvykdytų vaistinių preparatų užsakymų kainos ir kiekiai 
2020 m. I ketvirčio perkančiųjų organizacijų įvykdytų vaistinių preparatų užsakymų kainos ir kiekiai 
2020 m. II ketvirčio perkančiųjų organizacijų įvykdytų vaistinių preparatų užsakymų kainos ir kiekiai

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

 

Medicininė įranga (endoprotezai)
Pagrindinės sutarties trukmė - nuo 1 iki 24 mėn.
Konsultuoja: Ingrida Palčiauskaitė, mob. 8 666 29177, el.p. i.palciauskaite@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Medicininiai prietaisai
Medicininių prietaisų pirkimo užsakymai bei tiekėjų atnaujintas varžymasis vykdomas CPO IS, interneto
naršyklėje adresu https://katalogas.cpo.lt, Paspaudus nuorodą prašome prisijungti ir pildyti užsakymą.

Konsultuoja: Ingrida Palčiauskaitė, mob. 8 666 29177, el.p. i.palciauskaite@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

Sutarties vykdymo atmintinė

 

Vienkartinės medicinos priemonės
Pagrindinės sutarties trukmė - nuo 1 iki 12 mėn.

Konsultuoja: Ingrida Palčiauskaitė, mob. 8 666 29177, el.p. i.palciauskaite@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

https://2007.cpo.lt/kategorijos/judriojo-rysio-paslaugos2019/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/print-rent-2019/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/vaistai-2019/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/medicininranga17/
http://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/spausdinimo-irangos-nuoma-ir-aptarnavimo-paslaugos/
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/atmintine_krepselio_formavimui_spausdintuvu_nuoma.pdf
https://2007.cpo.lt/kategorijos/print-rent-2019/
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/forma%20naujam%20poreikui%20pateikti.xls
https://2007.cpo.lt/images/Vaistai_2019_IV%20ketv._viesinimui.xlsx?v=4
https://2007.cpo.lt/images/Vaistai_2019_III%20ketv._viesinimui.xlsx?v=3
https://2007.cpo.lt/images/vaistai_vie%C5%A1inimui_2019_II%20ketv..xlsx?v=2
https://2007.cpo.lt/images/ataskaitos_prie_specifikaciju/2020%20m.%20I%20ketv.%20perkan%C4%8Di%C5%B3j%C5%B3%20organizacij%C5%B3%20%C4%AFvykdyt%C5%B3%20vaistini%C5%B3%20preparat%C5%B3%20u%C5%BEsakym%C5%B3%20kainos%20ir%20kiekiai.xlsx
https://2007.cpo.lt/images/ataskaitos_prie_specifikaciju/2020%20m.%20II%20ketvir%C4%8Dio%20perkan%C4%8Di%C5%B3j%C5%B3%20organizacij%C5%B3%20%C4%AFvykdyt%C5%B3%20vaistini%C5%B3%20preparat%C5%B3%20u%C5%BEsakym%C5%B3%20kainos%20ir%20kiekiai.xlsx
http://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/vaistiniai-preparatai-2019/
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/atmintine%20krepselio%20formavimui_vaistai.pdf
https://2007.cpo.lt/kategorijos/vaistai-2019/
http://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/medicinine-iranga-endoprotezai/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/medicininranga17/
https://katalogas.cpo.lt/
http://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/medicininiai-prietaisai/
https://2007.cpo.lt/images/Atmintine%20krepselio%20formavimui_47.docx
http://2007.cpo.lt/images/stories/Dokumentai/sutarties_vykdymo_atmintine_med_priet.pdf
http://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/vienkartines-medicinos-priemones/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/vienkartines-medicinos-priemones/
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Atmintinė krepšelio formavimui

Asmens higienos gaminiai (DPS)
Yra prekių kovai su COVID-19

Konsultuoja: Ingrida Palčiauskaitė, mob. 8 666 29177, el.p. i.palciauskaite@cpo.lt 
Pirkimo aprašymas
Atmintinė krepšelio formavimui

Rekomendacijos dėl užsakymo formavimo (kovoje su COVID-19)

2019 m. IV ketvirčio perkančiųjų organizacijų įvykdytų asmens higienos gaminių kainos ir kiekiai
2019 m. III ketvirčio perkančiųjų organizacijų įvykdytų asmens higienos gaminių kainos ir kiekiai
2020 m. I ketvirčio perkančiųjų organizacijų įvykdytų asmens higienos gaminių kainos ir kiekiai
2020 m. II ketvirčio perkančiųjų organizacijų įvykdytų asmens higienos gaminių kainos ir kiekiai

Skalbimo paslaugos
Kainos ir kokybės santykis

Paprasto ir specializuoto (sveikatos priežiūros ir kitoms panašaus profilio įstaigoms) skalbimo
paslaugos

Pagrindinė sutartis gali būti sudaroma tik 12 mėn.

Konsultuoja: Ingrida Palčiauskaitė, mob. 8 666 29177, el.p. i.palciauskaite@cpo.lt

Atmintinė krepšelio formavimui

Skalbimo paslaugos iš socialinių įmonių
Kainos ir kokybės santykis

Paprasto ir specializuoto (sveikatos priežiūros ir kitoms panašaus profilio įstaigoms) skalbimo
paslaugos

Pagrindinė sutartis gali būti sudaroma tik 12 mėn.

Konsultuoja: Ingrida Palčiauskaitė, mob. 8 666 29177, el.p. i.palciauskaite@cpo.lt

Atmintinė krepšelio formavimui

Investicijų plano ir/ar energinio naudingumo sertifikato
rengimo paslaugos (DPS)
Atkreipiame dėmesį, kad norėdami gauti visus pranešimus el. paštu, prisijunkite prie sistemos ir
skiltyje „Pranešimai“ paspaudę „Prenumerata“, varnele papildomai pažymėkite "gauti kopiją el.
paštu" prie Jums reikiamos, dar nepažymėtos (pateiktas auditui, grąžintas koregavimui ir kt.)
eilutės ir paspauskite "Išsaugoti".

Konsultuoja:

1. Užsakovo reikalavimai, investicijų planų ir energinio naudingumo sertifikatų rengimo procesas,
finansavimas – Edvardas Petrauskas (Būsto energijos taupymo agentūra) (8 5) 233 8113,
e.petrauskas@betalt.lt

2. Elektroninio katalogo klausimais – Zigmas Aleksandravičius (CPO LT), mob. 8 666 29171, el.p. 
z.aleksandravicius@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

Statinių (PASTATŲ) projektavimo ir projekto vykdymo
priežiūros paslaugos (DPS)
Konsultuoja: Zigmas Aleksandravičius, mob. 8 666 29171, el.p. z.aleksandravicius@cpo.lt

Atmintinė krepšelio formavimui

https://2007.cpo.lt/kategorijos/vienkartines-medicinos-priemones/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/asmens-higienos-gaminiai/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/skalbimo_paslaugos_2018/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/skalbimo_socialin_paslaugos_2018/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/investiciju-planu-ir-ar-energetinio-naudingumo-sertifikatu-rengimo-paslaugos/
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/atmintine_krepselio_formavimui_spritzen.pdf
http://www.cpo.lt/asmens-higienos-gaminiai/
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/atmintine_krepselio_formavimui_ahg.pdf?v=2
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/asmens_hig_gam.pdf
https://2007.cpo.lt/images/asmens%20higienos%20gaminiai_vie%C5%A1inimui_2019_IV_ketv..xlsx?v=4
https://2007.cpo.lt/images/asmens%20higienos%20gaminiai_vie%C5%A1inimui_2019_III_ketv..xlsx?v=2
https://2007.cpo.lt/images/ataskaitos_prie_specifikaciju/2020%20m.%20I%20ketv.%20perkan%C4%8Di%C5%B3j%C5%B3%20organizacij%C5%B3%20%C4%AFvykdyt%C5%B3%20asmens%20higienos%20gamini%C5%B3%20u%C5%BEsakym%C5%B3%20kainos%20ir%20kiekiai.xlsx
https://2007.cpo.lt/images/ataskaitos_prie_specifikaciju/2020%20m.%20II%20ketvir%C4%8Dio%20perkan%C4%8Di%C5%B3j%C5%B3%20organizacij%C5%B3%20%C4%AFvykdyt%C5%B3%20asmens%20higienos%20gamini%C5%B3%20kainos%20ir%20kiekiai.xlsx
https://2007.cpo.lt/kategorijos/asmens-higienos-gaminiai/
https://2007.cpo.lt/images/Atmintine%20krepselio%20formavimui_skalbimas.docx
https://2007.cpo.lt/kategorijos/skalbimo_paslaugos_2018/
https://2007.cpo.lt/images/Atmintine%20krepselio%20formavimui_skalbimas.docx
https://2007.cpo.lt/kategorijos/skalbimo_socialin_paslaugos_2018/
https://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/investiciju-planu-ir-energinio-naudingumo-sertifikatu-rengimas/
https://2007.cpo.lt/images/Infesticiniai%20planai_sertifikatai%202018.docx?v2
https://2007.cpo.lt/kategorijos/investiciju-planu-ir-ar-energetinio-naudingumo-sertifikatu-rengimo-paslaugos/
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/atmintine_krepselio_formavimui_proj_pastatai.pdf
https://2007.cpo.lt/kategorijos/statin_stat_0t/
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Techninės užduoties pavyzdinė forma, rekomenduojama Viešųjų pirkimų tarnybos

Pirkimo aprašymas

Neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacinė lentelė tiekėjams Atsisiųsti

Paslaugų techninė specifikacija Atsisiųsti

 

Statinio statybos techninės priežiūros paslaugos (DPS)
Kainos ir kokybės santykis

Konsultuoja: Zigmas Aleksandravičius, mob. 8 666 29171, el.p. z.aleksandravicius@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

Neįprastai mažos kainos pagrindimo privaloma lentelė tiekėjams Atsisiųsti

Energijos vartojimo pastatuose auditai (DPS)
Informuojame, kad vienu užsakymu galite įsigyti paslaugas vienam objektui.

Konsultuoja: Zigmas Aleksandravičius, mob. 8 666 29171, el.p. z.aleksandravicius@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

Statybos rangos darbai be projektavimo paslaugos
(neypatingieji statiniai)
Kainos ir kokybės santykis

Konsultuoja:
1. Statybos procesas, finansavimas - Edvardas Petrauskas (Būsto energijos taupymo agentūra) (8 5)
233 8113, e.petrauskas@betalt.lt
2. Elektroninio katalogo klausimais - Zigmas Aleksandravičius (CPO LT), mob. 8 666 29171, el.p.
z.aleksandravicius@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

Kaip užsakyti Neįpatingų statinių rangos darbus per CPO LT elektroninį katalogą (vaizdo instrukcija)

Darbų techninė specifikacija su maksimaliomis kainomis Atsisiųsti

Finansinio audito paslaugos (DPS)
Vyksta tiekėjų duomenų įkėlimas

Konsultuoja: Rosita Lengvenienė, mob. 8 666 29121, el.p. r.lengveniene@cpo.lt

Nuoroda į DPS

Statybos rangos darbai be projektavimo paslaugos
(ypatingieji statiniai)
Konsultuoja:
1. Statybos procesas, finansavimas - Edvardas Petrauskas (Būsto energijos taupymo agentūra) (8 5)
233 8113, e.petrauskas@betalt.lt
2. Elektroninio katalogo klausimais - Zigmas Aleksandravičius (CPO LT), mob. 8 666 29171, el.p.
z.aleksandravicius@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

Darbų techninė specifikacija su maksimaliomis kainomis Atsisiųsti

Statinio projekto ekspertizės paslaugos (DPS)

https://2007.cpo.lt/kategorijos/statin_stat_0t/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/sstpp_new_2020/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/energijos_vartojimo_auditai_2018/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/statybos-rangos-darbai-be-projektavimo-paslaugos-ns/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/rangos-darbai-be-projektavimo-paslaugu/
https://2007.cpo.lt/images/projektavimo_technines_uzduoties_forma.pdf
https://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/projektavimo-pastatu-paslaugu-uzsakymai-per-cpo-lt-elektronini-kataloga/
https://2007.cpo.lt/images/Projektavimas_NIMK.xls
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/technine_specifikacia_ppp.pdf
http://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/statinio-statybos-technine-prieziura/
https://2007.cpo.lt/images/Atmintine%20krepselio%20formavimui_TP.docx
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/statiniu_tp_nimk.doc
https://2007.cpo.lt/kategorijos/sstpp_new_2020/
http://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/energijos-vartojimo-pastatuose-auditas/
https://2007.cpo.lt/images/Atmintine%20krepselio%20formavimui_auditai.docx
https://2007.cpo.lt/kategorijos/energijos_vartojimo_auditai_2018/
https://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/statybos-rangos-darbai-be-projektavimo-neypatingi-statiniai/
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/atmintine_krepselio_formavimui_ranga_yp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4555dxcuUSc
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/ts_max_kainos.pdf
https://2007.cpo.lt/kategorijos/statybos-rangos-darbai-be-projektavimo-paslaugos-ns/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=511099
http://www.cpo.lt/statybos-rangos-darbai-be-projektavimo-2019-2/
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/atmintine_krepselio_formavimui_ranga_yp.pdf
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/ts_max_kainos.pdf
https://2007.cpo.lt/kategorijos/rangos-darbai-be-projektavimo-paslaugu/
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Informuojame, kad vienu užsakymu galite užsakyti paslaugas vienam projektui.

Konsultuoja: Zigmas Aleksandravičius, mob. 8 666 29171, el.p. z.aleksandravicius@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

 

Žemės sklypų paženklinimas ir kadastro bylų parengimas bei
kadastro duomenų tikslinimas
Konsultuoja: Zigmas Aleksandravičius, mob. 8 666 29171, el.p. z.aleksandravicius@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atsakymas dėl žemės sklypo duomenų

Kelių horizontaliojo ženklinimo darbai (DPS)
Konsultuoja: Zigmas Aleksandravičius, mob. 8 666 29171, el.p. z.aleksandravicius@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

Kaip užsakyti Kelių ženklinimo paslaugas per CPO LT elektroninį katalogą (vaizdo instrukcija)

Paslaugų techninė specifikacija Atsisiųsti

Suskystintos naftos dujos į talpyklas (DPS)
Konsultuoja:
Rosita Lengvenienė, mob. 8 666 29121, el.p. r.lengveniene@cpo.lt
Renata Golovčianskienė, mob. 8 666 29116, el.p. r.golovcianskiene@cpo.lt
Pirkimo aprašymas ir kainų protokolai

Atmintinė krepšelio formavimui

95 benzinas ir dyzelinas į talpyklas (DPS)
Konsultuoja:
Rosita Lengvenienė, mob. 8 666 29121, el.p. r.lengveniene@cpo.lt
Renata Golovčianskienė, mob. 8 666 29116, el.p. r.golovcianskiene@cpo.lt
Pirkimo aprašymas ir kainų protokolai

Atmintinė krepšelio formavimui

 

Automobilinės dujos iš degalinių
Konsultuoja:
Vaiva Šermukšnytė-Lufino, mob. 8 666 29112, el.p. v.sermuksnyte@cpo.lt
Rosita Lengvenienė, mob. 8 666 29121, el.p. r.lengveniene@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

Degalų tiekėjai ir jų degalinių sąrašas

95 benzinas ir dyzelinas iš degalinių
Konsultuoja:
Vaiva Šermukšnytė-Lufino, mob. 8 666 29112, el.p. v.sermuksnyte@cpo.lt
Rosita Lengvenienė, mob. 8 666 29121, el.p. r.lengveniene@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

Degalų tiekėjai ir jų degalinių sąrašas

https://2007.cpo.lt/kategorijos/techninio_projekto_ekspertizes_paslaugos_2019/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/landplot-2019/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/roads-2019/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/dujos-2019/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/benzinas-dyzelinas-2019/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/dujos-is-degaliniu/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/benzinas-ir-dizelinas-is-degaliniu/
http://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/techninio-projekto-ekspertize/
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/atmintine_krepselio_formavimui_tpe.pdf
https://2007.cpo.lt/kategorijos/techninio_projekto_ekspertizes_paslaugos_2019/
http://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/aemes-sklypai/
https://2007.cpo.lt/images/%C5%BDem%C4%97s%20sklypai_atmintine%20kreps.docx
https://2007.cpo.lt/images/1SD-863-(4.36.)%20CPO%20Del%20tiekeju%20paklausimo.pdf
https://2007.cpo.lt/kategorijos/landplot-2019/
https://www.cpo.lt/keliu-horizontaliojo-zenklinimo-darbu-uzsakymai-per-cpo-lt-elektronini-kataloga/
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/atmintine_krepselio_formavimui_zenklinimas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=In0ddYnuYjw
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/ts_keliu_zenklinimas.pdf
https://2007.cpo.lt/kategorijos/roads-2019/
http://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/degalai-talpyklose/
https://2007.cpo.lt/images/Atmintine_krepselio_formavimui_gas_2019.docx
https://2007.cpo.lt/kategorijos/dujos-2019/
http://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/degalai-talpyklose/
https://2007.cpo.lt/images/Atmintine_krepselio_formavimui_gas_2019.docx
https://2007.cpo.lt/kategorijos/benzinas-dyzelinas-2019/
https://www.cpo.lt/degalai-degalinese-2/
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/atmintine_dujos.pdf
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/degaliniu_sarasas.pdf
https://2007.cpo.lt/kategorijos/dujos-is-degaliniu/
https://www.cpo.lt/degalai-degalinese-2/
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/atmintine_benzinas.pdf
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/degaliniu_sarasas.pdf
https://2007.cpo.lt/kategorijos/benzinas-ir-dizelinas-is-degaliniu/
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Dezinfekciniai
tirpalai

Dezinfekciniai tirpalai

Vakcinos (DPS)
Konsultuoja: Ingrida Palčiauskaitė, mob. 8 666 29177, el.p. i.palciauskaite@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

Vienkartinės medicinos priemonės (DPS)
Konsultuoja: Indrė Salickienė, mob. 8 630 10686, el.p. i.salickiene@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

Kaip užsakyti Vienkartines medicinines priemones per CPO LT elektroninį katalogą (vaizdo instrukcija)

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos
darbai be projektavimo paslaugų (DPS)
Kainos ir kokybės santykis

Modulis skirtas tik objektams, dalyvaujantiems LR Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių
namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje (V-VI kvietimai)

Konsultuoja: Zigmas Aleksandravičius, mob. 8 666 29171, el.p. z.aleksandravicius@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

Originalios eksploatacinės medžiagos spausdintuvams (DPS)
Konsultuoja:
Vaiva Šermukšnytė-Lufino, mob. 8 666 29112, el.p. v.sermuksnyte@cpo.lt
Kristina Talienė, mob. 8 666 29090, el.p. k.taliene@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

Atmintinė prekių originalumui nustatyti

Kompiuterinės įrangos nuoma (DPS)
Žalias pirkimas

Vyksta tiekėjų duomenų įkėlimas

Konsultuoja:
Rosita Lengvenienė, mob. 8 666 29121, el.p. r.lengveniene@cpo.lt
Vaiva Šermukšnytė-Lufino, mob. 8 666 29112, el.p. v.sernuksnyte@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

Kaip užsakyti Kompiuterių nuomos paslaugas per CPO LT elektroninį katalogą (vaizdo instrukcija)

Mobilieji telefonai (DPS)
Žalias pirkimas  Kainos ir kokybės santykis

Konsultuoja:
Renata Golovčianskienė, mob. 8 666 29116, el.p. r.golovcianskiene@cpo.lt
Kristina Talienė, mob. 8 666 29090, el.p. k.taliene@cpo.lt

2020 m. II ketvirčio perkančiųjų organizacijų įvykdytų mobiliųjų telefonų užsakymų kainos ir kiekiai

Pirkimo aprašymas

https://2007.cpo.lt/kategorijos/dezinfekciniai-tirpalai/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/vakcinos2020/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/vienkartines-medicinos-priemones-2020/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/build-modern-2020/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/pr-supplies-2020/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/computers-rent/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/phones-2020/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/dezinfekciniai-tirpalai/
https://www.cpo.lt/vakcinu-uzsakymai-per-cpo-lt-elektronini-kataloga-2/
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/akf_vakcinos.pdf
https://2007.cpo.lt/kategorijos/vakcinos2020/
https://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/vienkartiniu-medicinos-priemoniu/
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/atmintine_krepselio_formavimui_vienkartines.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=86vnA2ZKcIY
https://2007.cpo.lt/kategorijos/vienkartines-medicinos-priemones-2020/
https://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/daugiabuciu-namu-atnaujinimo-modernizavimo-rangos-darbai-be-projektavimo-paslaugu/
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/atmintine_krepselio_formavinui_ranga_dps.pdf
https://2007.cpo.lt/kategorijos/build-modern-2020/
https://www.cpo.lt/spausdinimo-irangos-eksploatacines-medziagos/
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/atmintine_krepselio_formavimui_eksploat.pdf
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/originalios.pdf
https://2007.cpo.lt/kategorijos/pr-supplies-2020/
https://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/kompiuterines-irangos-nuoma/
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/atmintine_krepselio%20formavimui_komp_nuoma.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Nh91tVnpebc
https://2007.cpo.lt/kategorijos/computers-rent/
https://2007.cpo.lt/images/ataskaitos_prie_specifikaciju/2020%20m.%20II%20ketvir%C4%8Dio%20perkan%C4%8Di%C5%B3j%C5%B3%20organizacij%C5%B3%20%C4%AFvykdyt%C5%B3%20mobili%C5%B3j%C5%B3%20telefon%C5%B3%20u%C5%BEsakym%C5%B3%20kainos%20ir%20kiekiai.xlsx
https://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/mobilieji-telefonai/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/phones-2020/
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Atmintinė krepšelio formavimui

Elektros prekės
Žalias pirkimas

Konsultuoja:
Renata Golovčianskienė, mob. 8 666 29116, el.p. r.golovcianskiene@cpo.lt
Kristina Talienė, mob. 8 666 29090, el.p. k.taliene@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

 

Biuro popierius
Žalias pirkimas

Konsultuoja:
Renata Golovčianskienė, mob. 8 666 29116, el.p. r.golovcianskiene@cpo.lt
Kristina Talienė, mob. 8 666 29090, el.p. k.taliene@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

 

Buities prekės
Yra žalių prekių  Yra prekių kovai su COVID-19

Konsultuoja:
Renata Golovčianskienė, mob. 8 666 29116, el.p. r.golovcianskiene@cpo.lt
Kristina Talienė, mob. 8 666 29090, el.p. k.taliene@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

 

Higieninis popierius
Žalias pirkimas

Konsultuoja:
Renata Golovčianskienė, mob. 8 666 29116, el.p. r.golovcianskiene@cpo.lt
Kristina Talienė, mob. 8 666 29090, el.p. k.taliene@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

 

Kanceliarinės prekės
Yra žalių prekių

Konsultuoja:
Renata Golovčianskienė, mob. 8 666 29116, el.p. r.golovcianskiene@cpo.lt
Kristina Talienė, mob. 8 666 29090, el.p. k.taliene@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

Statinių ekspertizės paslaugos (DPS)
Konsultuoja: Zigmas Aleksandravičius, mob. 8 666 29171, el.p. z.aleksandravicius@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

Kaip užsakyti Statinių ekspertizės paslaugas per CPO LT elektroninį katalogą (vaizdo instrukcija)

https://2007.cpo.lt/kategorijos/elektros-prekes-2020/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/biuro-popierius-2020/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/buities-2020/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/higieninis-2020/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/kanceliarines-2020/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/build-expertise-2020/
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/atmintine_krepselio_formavimui_mobiliakai.pdf
https://www.cpo.lt/elektros-prekes/
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/atmintine.elektros%20pr..pdf
https://2007.cpo.lt/kategorijos/elektros-prekes-2020/
https://www.cpo.lt/biuro-popierius/
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/atmintine.biuro%20popierius.pdf
https://2007.cpo.lt/kategorijos/biuro-popierius-2020/
https://www.cpo.lt/buities-prekes/
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/atmintine.buities%20pr.pdf
https://2007.cpo.lt/kategorijos/buities-2020/
https://www.cpo.lt/higieninis-popierius/
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/atmintine.higieninis%20pop..pdf
https://2007.cpo.lt/kategorijos/higieninis-2020/
https://www.cpo.lt/kanceliarines-prekes/
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/atmintine.kanc.prekes.pdf
https://2007.cpo.lt/kategorijos/kanceliarines-2020/
https://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/statiniu-ekspertizes-paslaugos/
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/atmintine_krepselio_formavimui_sep.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uRyroZ70580
https://2007.cpo.lt/kategorijos/build-expertise-2020/
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Paslaugų techninė specifikacija Atsisiųsti

Maisto produktai (DPS)
Vyksta tiekėjų produktų įkėlimas

Konsultuoja:
Renata Golovčianskienė, mob. 8 666 29116, el.p. r.golovcianskiene@cpo.lt
Kristina Talienė, mob. 8 666 29090, el.p. k.taliene@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

Kaip užsakyti Maisto prekes per CPO LT elektroninį katalogą (vaizdo instrukcija)

* pažymėtos prekės privalo atitikti Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo
mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo
ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo
patvirtinomo“ (aktuali redakcija) reikalavimus.

‴ pažymėtos prekės privalo atitikti Pacientų maitinimo organizavimo asmens sveikatos priežiūros
įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto 2019 m. rugpjūčio 20 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos
apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1000 „Dėl Pacientų maitinimo organizavimo asmens sveikatos
priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo” (aktuali redakcija) reikalavimus.

Spausdintuvai ir daugiafunkciniai įrenginiai
Žalias pirkimas  Kainos ir kokybės santykis

Konsultuoja:
Rosita Lengvenienė, mob. 8 666 29121, el.p. r.lengveniene@cpo.lt
Renata Golovčianskienė, mob. 8 666 29116, el.p. r.golovcianskiene@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

Interneto ryšio paslaugos (DPS)
Kainos ir kokybės santykis

Konsultuoja:
Renata Golovčianskienė, mob. 8 666 29116, el.p. r.golovcianskiene@cpo.lt
Rosita Lengvenienė, mob. 8 666 29121, el.p. r.lengveniene@cpo.lt

Esant poreikiui skirtingose paslaugų teikimo vietose (objektuose) įsigyti skirtingas greitaveikas, būtina
formuoti atskirus užsakymus, pasirenkant atitinkamą specifikaciją.

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

Kaip užsakyti Interneto ryšio paslaugas per CPO LT elektroninį katalogą (vaizdo instrukcija)

Paslaugų techninė specifikacija Atsisiųsti

Statinių (inžinerinių) projektavimo ir projekto vykdymo
priežiūros paslaugos (DPS)
Konsultuoja: Zigmas Aleksandravičius, mob. 8 666 29171, el.p. z.aleksandravicius@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

Neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacinė lentelė tiekėjams Atsisiųsti

Paslaugų techninė specifikacija Atsisiųsti

Transporto priemonių nuoma su vairavimo paslauga (DPS)
Konsultuoja:
Vaiva Šermukšnytė-Lufino, mob. 8 666) 29112, el.p. v.sermuksnyte@cpo.lt
Rosita Lengvenienė, mob. 8 666 29121, el.p. r.lengveniene@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

https://2007.cpo.lt/kategorijos/maisto-produktai-2020/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/printers-2019/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/internet-2019/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/projects19in/
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/ts_sep.pdf
https://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/maisto-produktai/
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/atmintine_krepselio_formavimui_maistas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1wlSWM9ftmI
https://2007.cpo.lt/kategorijos/maisto-produktai-2020/
http://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/spausdintuvai-ir-daugiafunkciniai-irenginiai/
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/atmintine_krepselio_formavimui_spausdint.pdf
https://2007.cpo.lt/kategorijos/printers-2019/
http://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/interneto-rysys/
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/atmintine_krepselio_formavimui_internetas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ochznU2CnJQ
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/ts_internetas.pdf
https://2007.cpo.lt/kategorijos/internet-2019/
https://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/statiniu-inzineriniu-statiniu-projektavimo-ir-projekto-vykdymo-prieziuros-paslaugos-2019/
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/atmintine_krepselio_formavimui_projekt_inz.pdf
https://2007.cpo.lt/images/Projektavimas_NIMK.xls
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/technine_specifikacija_ispp.pdf
https://2007.cpo.lt/kategorijos/projects19in/
http://www.cpo.lt/motoriniu-transporto-priemoniu-nuomos-su-vairavimo-paslauga-uzsakymai-per-cpo-lt-elektronini-kataloga/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/tpn19/
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Atmintinė krepšelio formavimui

Kaip užsakyti Motorinių transporto priemonių nuomos paslaugos elektroninį katalogą (vaizdo
instrukcija)

Statinių techninės priežiūros paslaugos (DPS)
Konsultuoja: Zigmas Aleksandravičius, mob. 8 666 29171, el.p. z.aleksandravicius@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

Kaip užsakyti Pastatų techninės priežiūros paslaugas per CPO LT elektroninį katalogą (vaizdo
instrukcija)

Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugos
Konsultuoja:
Renata Golovčianskienė, mob. 8 666 29116, el.p. r.golovcianskiene@cpo.lt
Vaiva Šermukšnytė-Lufino, mob. 8 666 29112, el.p. v.sermuksnyte@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

Baldai (DPS)
Kainos ir kokybės santykis

Konsultuoja: Rosita Lengvenienė, mob. 8 666 29121, el.p. r.lengveniene@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

Kaip užsakyti Baldus per CPO LT elektroninį katalogą (vaizdo instrukcija)

Kilimėlių nuoma ir keitimas
Kainos ir kokybės santykis

Dėmesio: Maksimalus keitimų skaičius nurodomas kartais per sutarties galiojimo laikotarpį.

Konsultuoja:
Renata Golovčianskienė, mob. 8 666 29116, el.p. r.golovcianskiene@cpo.lt
Rosita Lengvenienė, mob. 8 666 29121, el.p. r.lengveniene@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

Vertimo paslaugos
Vertimo raštu, vertimo žodžiu (nuosekliojo ir sinchroninio) paslaugos

Konsultuoja: Kristina Talienė, mob. 8 666 29090, el.p. k.taliene@cpo.lt

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui

https://2007.cpo.lt/kategorijos/tpn19/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/build-works-2019/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/landline-2019-new/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/baldai-2019/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/kilimeliu-nuoma-2019/
https://2007.cpo.lt/kategorijos/translation_2019/
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/atmintine_krepselio_formavinui_transp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qmO_2mJgKZo
http://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/statiniu-technines-prieziuros-paslaugos/
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/atmintine_krepselio_formavimui_statiniu_tp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mzIG7GujoSM
https://2007.cpo.lt/kategorijos/build-works-2019/
http://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/viesasis-fiksuotas-telefono-rysys/
https://2007.cpo.lt/images/Atmintine%20krepselio%20formavimui_Fiksuotas.docx
https://2007.cpo.lt/kategorijos/landline-2019-new/
http://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/baldai/
https://2007.cpo.lt/images/document_icons_old/atmintine_krepselio_formavimui_baldai.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=00I-Ulpeyww
https://2007.cpo.lt/kategorijos/baldai-2019/
http://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/kilimeliu-nuoma-ir-keitimas/
http://2007.cpo.lt/images/Atmintine_krepselio_formavimui_kilimel.docx
https://2007.cpo.lt/kategorijos/kilimeliu-nuoma-2019/
http://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/vertimo-paslaugos/
https://2007.cpo.lt/images/Atmintine_krepselio_formavimui_vertimas.docx
https://2007.cpo.lt/kategorijos/translation_2019/

