LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT VADOVO DARIAUS VEDRICKO UŽDUOČIŲ IR
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT VEIKLOS 2018 METŲ I KETVIRTĮ VERTINIMO
RODIKLIŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT VADOVO MĖNESINĖS ALGOS
KINTAMAJAI DALIAI 2018 METŲ II KETVIRTĮ NUSTATYTI PATVIRTINIMO
2018 m. kovo 29 d. Nr. 4-187
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies
15 punktu ir 8 dalimi, Viešosios įstaigos CPO LT įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2017 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 4-578 „Dėl Viešosios įstaigos CPO LT įstatų
patvirtinimo“, 29.10 papunkčiu ir Viešosios įstaigos CPO LT vadovo ir jo pavaduotojo darbo
apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. lapkričio 8 d.
įsakymu Nr. 4-700 „Dėl Viešosios įstaigos CPO LT vadovo ir jo pavaduotojo darbo apmokėjimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktu:
1. T v i r t i n u viešosios įstaigos CPO LT vadovo Dariaus Vedricko užduotis ir viešosios
įstaigos CPO LT veiklos 2018 metų I ketvirtį vertinimo rodiklius viešosios įstaigos CPO LT vadovo
mėnesinės algos kintamajai daliai 2018 metų II ketvirtį nustatyti (pridedama).
2. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka ir terminais.
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2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 4- 187
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT VADOVO DARIAUS VEDRICKO UŽDUOTYS IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT VEIKLOS
2018 METŲ I KETVIRTĮ VERTINIMO RODIKLIAI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT VADOVO MĖNESINĖS ALGOS
KINTAMAJAI DALIAI 2018 METŲ II KETVIRTĮ NUSTATYTI

Eil. Nr.

1.

2.

3.

Vadovo užduotys ir įstaigos veiklos Siekiama reikšmė ir jos pasiekimo laikotarpis
Mėnesinės algos
2018 metų I ketvirtį vertinimo rodikliai
kintamosios dalies dydis už
įstaigos vadovo mėnesinės algos
kiekvieno rodiklio
kintamajai daliai 2018 metų II ketvirtį
įgyvendinimą, proc.
nustatyti
Viešosios įstaigos CPO LT elektroninio Sukurtas 1 naujas viešosios įstaigos CPO LT 10 procentų
katalogo plėtra naujais pirkimų moduliais elektroninio katalogo modulis

2018 m. kovo 31 d.
Viešosios įstaigos CPO LT elektroninio Atnaujinti 4 viešosios įstaigos CPO
katalogo pirkimų modulių atnaujinimas
elektroninio katalogo pirkimo moduliai

LT 10 procentų

2018 m. kovo 31 d.
Viešosios įstaigos CPO LT elektroninio Administruoti 30 viešosios įstaigos CPO LT 10 procentų
katalogo
pirkimų
modulių elektroninio katalogo pirkimų moduliai
administravimas

Rizika, kuriai esant
gali būti nepasiektos
nustatytos rodiklių
reikšmės*
Ginčai viešųjų
pirkimų procedūrų
metu
Tiekėjų atsisakymas
vykdyti sudarytas
preliminariąsias
sutartis ar jas tęsti
Poreikio išnykimas
Ginčai viešųjų
pirkimų procedūrų
metu
Tiekėjų atsisakymas
vykdyti sudarytas
preliminariąsias
sutartis ar jas tęsti
Poreikio išnykimas
Tiekėjų atsisakymas
vykdyti sudarytas
preliminariąsias

sutartis ar jas tęsti
4.

5.

6.

2018 m. kovo 31 d.
Viešosios
įstaigos
CPO
LT Sukurtas 1 naujas viešosios įstaigos CPO LT 10 procentų
administruojamo elektroninio įrankio administruojamo
elektroninio
įrankio
„Elektroninių pirkimų centras“ plėtra „Elektroninių pirkimų centras“ modulis
naujais pirkimų moduliais
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo nuostatų analizė ir tikslingumo
jas
keisti
įvertinimas
siekiant
efektyvesnio
centralizuotų
pirkimų
vykdymo

Atlikti vaistų segmento įsigijimų per
CPO LT elektroninį katalogą analizę,
identifikuoti problemas ir numatyti
veiksmus
dėl
atskirų
užsakymų
tobulinimo

2018 m. kovo 31 d.
Įvertintos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 5 procentai
įstatymo nuostatos ir prireikus pateikti siūlymai
dėl minėto įstatymo nuostatų, susijusių su
centralizuotų
viešųjų
pirkimų
teisiniu
reguliavimu, tobulinimo Ūkio ministerijos Ūkio
plėtros departamento Viešųjų pirkimų skyriui

2018 m. kovo 31 d.
Atlikta vaistų segmento įsigijimų per CPO LT 5 procentai
elektroninį katalogą analizė, identifikuotos
problemos ir numatyti veiksmai dėl atskirų
užsakymų tobulinimo

Suinteresuotų
institucijų poreikio
atsisakymas

Nėra

Nėra

2018 m. kovo 31 d.
* Pasireiškus nurodytoms rizikoms (esant objektyvioms tą patvirtinančioms aplinkybėms), gali būti skiriamas maksimalus mėnesinės algos kintamosios
dalies dydis už kiekvieno rodiklio įgyvendinimą, gavus vadovo paaiškinimą, kaip rizika bus suvaldyta ateityje.
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