PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų
ministro
2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 4-256
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
CPO LT misija
Užtikrinti centralizuotų viešųjų pirkimų, pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, ir daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) vykdyti
skirtų pirkimų efektyvų ir skaidrų vykdymą, racionalų lėšų ir administracinių išteklių panaudojimą.
CPO LT vizija
Perkančioji organizacija, siūlanti profesionaliausius centralizuotus viešųjų pirkimų vykdymo sprendimus
Lietuvoje.
CPO LT strateginis tikslas
Padidinti finansinę ir socialinę naudą, kurią valstybė gauna dėl pirkimų vykdymo per centrinę perkančiąją
organizaciją, ir skatinti, kad per viešuosius pirkimus įsigytos prekės, paslaugos ar darbai būtų kuo
palankesni aplinkai.
Eil.
Nr.
1.

2.
3.
4.
5.

Strateginio tikslo rodikliai
Sutaupymai dėl viešųjų pirkimų ir daugiabučių
namų atnaujinimo (modernizavimo) pirkimų
vykdymo per CPO LT elektronines sistemas, mln.
Eur
Žaliųjų pirkimų vertė bendroje pirkimų vertėje per
CPO LT elektroninį katalogą, mln. Eur
Tiekėjų skaičius CPO LT pirkimų moduliuose.
Pirkimų iš socialinių įmonių skaičius, vnt.
Pirkimų vertė per CPO LT elektroninį katalogą,
mln. Eur

6.

Pasitikėjimas CPO LT (manančių, kad šios įstaigos
veikla skaidri ir patikima, dalis)

Faktinė
reikšmė
2018 m.

Siekiama
reikšmė
2019 m.

Metinis
pokytis,
proc.

57,4

66,2

15,3 %

34,8

36,5

4,9 %

574
394

602
414

5%
5,1 %

285,0

395,5

38,8 %

27 %

75 %

48 p. p.

Eil.
Strateginio tikslo rodiklių įgyvendinimo
Faktinė reikšmė
Siekiama reikšmė
Nr.
priemonės pavadinimas
2018 m.,
2019 m.,
1.
CPO LT informacinių sistemų administravimas bei kokybinė ir kiekybinė plėtra
1.1. Atnaujinti CPO LT elektroninio katalogo
18 pirkimų modulių 12 pirkimų modulių
pirkimų modulius
1.2. Plėsti CPO LT elektroninį katalogą naujais
4 pirkimo moduliai 9 pirkimo moduliai
pirkimų moduliais
1.3. Administruoti sukurtus CPO LT elektroninio
34 pirkimo moduliai 43 pirkimo moduliai
katalogo pirkimų modulius
1.4. Plačiau taikyti kainos ir kokybės santykio
vertinimo kriterijų CPO LT elektroninio katalogo 9 pirkimo moduliai 12 pirkimo modulių
pirkimo moduliuose
1.5. Plėsti Elektroninių pirkimų centrą naujais
3 pirkimo moduliai 2 pirkimo moduliai
pirkimų moduliais
1.6. Administruoti sukurtus Elektroninių pirkimų
6 pirkimo moduliai 8 pirkimo moduliai
centro modulius

2
2.

Metodinių ir viešinimo priemonių apie CPO LT elektroninį katalogą rengimas
2.1.
Sukurti
ir
paskelbti
metodines
priemones
CPO LT
elektroninio
katalogo
15 priemonių
42 priemonės
naudotojams (perkančiosioms organizacijoms,
perkantiesiems subjektams ir tiekėjams)
2.2. Organizuoti mokymus ir seminarus apie
pirkimų vykdymą per CPO LT valdomas
10 renginių
18 renginių
informacines sistemas
2.3. Organizuoti asmenų, vykdančių viešuosius
Apmokyta 550
Apmokyti 700
pirkimus, mokymus naudotis CPO LT elektroniniu
asmenų
asmenų
katalogu

Svarbiausi darbai 2019 m.
1. Naujos centralizuotų viešųjų pirkimų informacinės sistemos kūrimas:
– Centralizuotų viešųjų pirkimų informacinės sistemos galimybių studijos parengimo paslaugų
sutarties sudarymas (I ketv.);
– Centralizuotų viešųjų pirkimų informacinės sistemos galimybių studijos analizė (II-IV ketv.).
2. Viešųjų pirkimų vykdymas pagal įgaliojimus Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, ekonomikos ir
inovacijų ministro reguliavimo srities biudžetinėms įstaigoms ir Respublikinei Vilniaus psichiatrijos
ligoninei (I-IV ketv.).
Finansinis planas – 1 225,00 tūkst. Eur:
Valstybės biudžetas (asignavimų valdytoja – Ekonomikos ir inovacijų ministerija) – 635,0 tūkst. Eur;
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (asignavimų valdytoja – Vidaus reikalų ministerija) –
420,00 tūkst. Eur.;
Pajamos iš pirkimų, skirtų daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) vykdyti, paslaugų
teikimo– 90 tūkst. Eur.;
Pajamos iš CPO LT pirkimų modulių apmokestinimo – 50 tūkst. Eur.;
Pajamos iš baudų, delspinigių, netesybų taikymo tiekėjams už preliminariųjų sutarčių pažeidimus –
30 tūkst. Eur.
Žmogiškieji ištekliai – 35 pareigybės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m.
lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 4-705 „Dėl Viešosios įstaigos CPO LT valdymo struktūros ir Viešosios
įstaigos CPO LT pareigybių sąrašo patvirtinimo“.
____________________

3
Įgyvendinamos
Ekonomikos ir
inovacijų
ministerijos
strateginio
veiklos plano
(SVP)
programos
priemonės
kodas ir
pavadinimas
01-05-03-01-22.
Atlikti centrinės
perkančiosios
organizacijos
funkcijas
(vykdoma per
CPO LT)

CPO LT 2019 metų veiklos planas pagal veiklas, atsakingus vykdytojus ir vykdymo terminus
Veiklos vertinimo rodikliai
Pavadinimas ir mato vienetas
Vykdy
mo
termin
Įstaigos veiklos
Atsakingi vykdytojai
Planinė
as
pavadinimas
reikšmė
(mėn.
arba
ketvirči
ais)
1. CPO LT elektroninio
katalogo naujų pirkimų
modulių sukūrimas

Sukurtų naujų modulių skaičius, vnt.:

2. CPO LT elektroninio
katalogo pirkimų
modulių atnaujinimas

Atnaujintų modulių skaičius, vnt.: 1)
95 benzinas ir dyzelinas į talpyklas;
2) Suskystintos naftos dujos į talpyklas;
3) Vaistai;
4) Judrusis ryšys;
5) Medicininiai prietaisai;
6) Kilimėlių nuomos ir keitimo
paslaugos;
7) Suprojektuotų žemės sklypų
paženklinimo vietovėje ir kadastro
duomenų bylų parengimo paslaugos;
8) Kompiuterinė ir biuro įranga;
9) Spausdintuvų nuomos ir aptarnavimo
paslaugos;
10) Spausdintuvai;
11) Bendrieji ir specialieji rangos darbai
be projektavimo;
12) Statinių (inžinerinių) projektavimo
paslaugos.
Sudarytų sutarčių arba sukurtų
dinaminių sistemų skaičius, vnt.:
1) Biuro reikmenys;
2) Mobilieji telefonai;
3) Kompiuterinės įrangos nuoma;

3. Preliminariųjų
sutarčių sudarymas arba
dinaminių pirkimų
sistemų sukūrimas

1

Degalai degalinėse.

I-IV:
I

12:
4

3

I-IV:
I
I
I
I
II
II

CPO LT pirkimų vadovai ir
Informacinių
sistemų
skyriaus
programuotojai
analitikai
CPO LT pirkimų vadovai ir
Informacinių
sistemų
skyriaus
programuotojai
analitikai

III
III

3

IV
IV
IV

4

IV

622 282,76 Eur
(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja
–
Ekonomikos ir
inovacijų
ministerija)
80 tūkst. Eur
pajamos, iš jų:
- 50 tūkst. Eur iš
pirkimų modulių
administravimo;
- 30 tūkst. Eur iš

II

2

Asignavimai ir
finansavimo
šaltinis

CPO LT pirkimų vadovai

baudų,
delspinigių,
netesybų
taikymo
tiekėjams
už
preliminariųjų
sutarčių
pažeidimus.
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4. Pirkimų modulių
administravimas
CPO LT elektroniniame
kataloge

4) Statinių techninė ekspertizė.
Administruojamų modulių skaičius,
vnt.:
1) Valymo paslaugos iš soc. įmonių;
2) Bendrieji ir specialieji rangos darbai
be projektavimo;
3) Statinio statybos techninės priežiūros
paslaugos;
4) Energijos vartojimo audito atlikimo
paslaugos;
5) Statinio techninio projekto
ekspertizės paslaugos;
6) Kompiuterinė ir biuro įranga;
7) Spausdintuvai;
8) Biuro reikmenys;
9) Spausdinimo įrangos eksploatacinės
medžiagos;
10) 95 benzinas ir dyzelinas į talpyklas;
11) Judrusis ryšys;
12) Elektros energija;
13) Vaistai;
14) Mobilieji telefonai;
15) Spausdintuvų nuomos ir aptarnavimo
paslaugos;
16) Kilimėlių nuomos ir keitimo
paslaugos;
17) Endoprotezai;
18) Medicininiai prietaisai;
19) Valymo paslaugos;
20) Statinių (inžinerinių) projektavimo
paslaugos;
21) Pastatų projektavimo paslaugos
22) Apsaugos paslaugos;
23) Paprasto skalbimo paslaugos;
24) Specializuoto (sveikatos priežiūros ir
kitoms įstaigoms) skalbimo paslaugos;
25) Paprasto skalbimo paslaugos iš soc.
įmonių;
26) Specializuoto (sveikatos priežiūros ir
kitoms įstaigoms) skalbimo paslaugos iš

43

I-IV:
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV

CPO LT pirkimų vadovai ir
konsultantai

5
soc. įmonių
27) Vertimo paslaugos;
28) Pašto paslaugos ir kurjerių paslaugos;
29) Kanceliarinės prekės iš socialinių
įmonių;
30) Viešojo fiksuoto telefono ryšys;
31) Suprojektuotų žemės sklypų
paženklinimo vietovėje ir kadastro
duomenų bylų parengimo paslaugos;
32) Suskystintos naftos dujos į talpyklas;
33) Sauskelnės ir susijusios prekės;
34) Investicijų planai ir energetinio
naudingumo sertifikatai;
35) Degalai degalinėse;
36) Vienkartinės medicinos priemonės;
37) Mokykliniai baldai be projektavimo;
38) Gyvenamųjų ir negyvenamųjų
pastatų techninė priežiūra;
39) Kelių (gatvių) horizontalusis
ženklinimas;
40) Neypatingų statinių rangos darbai;
41) Interneto ryšio paslaugos;
42) Motorinių transporto priemonių
nuoma (automobiliai, autobusai ir
mikroautobusai su vairuotoju);
43) Maisto produktai.

5. CPO LT veiklos
efektyvumo didinimas

6. CPO LT kovos su
korupcija programos
įgyvendinimo
priemonių plano
įgyvendinimas

5.1. Parengtas CPO LT veiklos
efektyvumo didinimo 2019 m. priemonių
planas;
5.2. Įvykdytos CPO LT veiklos
efektyvumo didinimo priemonės.
6.1. Korupcijos pasireiškimo CPO LT
tikimybės nustatymas;
6.2. CPO LT darbuotojų viešųjų ir
privačių interesų deklaravimo kontrolė;
6.3. CPO LT darbo tvarkos taisyklių
laikymosi kontrolė.

I-IV

I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV

I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
II-IV
III-IV
III-IV
III-IV
IV
IV
IV

Taip

IV
I

Taip

II-IV

Taip

III

Įvykdyta

I-IV

Įvykdyta

I-IV

CPO LT direktoriaus
pavaduotojas

CPO LT
pavaduotojas
teisininkas

direktoriaus
ir CPO LT
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7. Viešųjų pirkimų
vykdymas pagal
įgaliojimus

Viešųjų pirkimų vykdymas.

8. Naujos CPO LT
informacinės sistemos
kūrimas

9. Viešinimo veiklos
vykdymas

Pirkimų, skirtų
daugiabučių
namų
atnaujinimui
(modernizavim
ui)
vykdyti,
paslaugų
teikimas

10.
Elektroninių
pirkimų
centro
(neperkančiosioms
organizacijoms skirto
katalogo teikti pirkimų,
skirtų
daugiabučių
namų
atnaujinimui
(modernizavimui)
vykdyti,
paslaugas)
plėtra naujais pirkimų
moduliais

Pagal
pirkimų
planus

I-IV

8.1. Centralizuotų viešųjų pirkimų
informacinės sistemos galimybių studijos
parengimo paslaugų sutarties sudarymas;
8.2. Centralizuotų viešųjų pirkimų
informacinės sistemos galimybių studijos
analizė ir optimaliausio sprendimo
įgyvendinimas.

Taip

I

Taip

II-IV

9.1. Parengtas CPO LT veiklos viešinimo
2019 m. plano projektas;
9.2. Įvykdytos CPO LT veiklos viešinimo
plane numatytos veiklos.

Taip

I

Taip

II-IV

Taip

IV

Taip

IV

10.1. Sukurtas valymo paslaugų pirkimo
modulis;
10.2.
Sukurtas
pastato
techninės
priežiūros modulis.

CPO LT pirkimų vadovai

CPO
LT
pavaduotojas

CPO LT
atstovas

direktoriaus 10 217,24 Eur
(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja –
Ekonomikos ir
inovacijų
ministerija)
viešųjų ryšių 2 500 Eur
(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja –
Ekonomikos ir
inovacijų
ministerija)

CPO LT konsultantai

90 tūkst. Eur
(pajamos iš
ūkinės
komercinės
veiklos
vykdymo)
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11. Sudarytų
preliminariųjų sutarčių
administravimas

Europos
Sąjungos
lėšomis
finansuojamo
projekto
„Centralizuotų
viešųjų
pirkimų,
vykdomų per
CPO LT
elektroninį
katalogą,
valdymo
sistemos plėtra“
įgyvendinimas

Administruojamų preliminariųjų
sutarčių skaičius, vnt.:
1) rangos darbai su projektavimu;
2) rangos darbai be projektavimo;
3) investicijų planai ir energetinio
naudingumo sertifikatai;
4) projekto ekspertizės paslaugos;
5) techninės priežiūros paslaugos;
6) techninio darbo projekto parengimo ir
projekto vykdymo priežiūros paslaugos;
7) valymo paslaugos;
8) pastato techninės priežiūros paslaugos.
12. Projekto
12.1.
Naujų
pirkimų
modulių
„Centralizuotų viešųjų
sukūrimas:
pirkimų, vykdomų per
1) Vienkartinės medicinos priemonės;
VšĮ CPO LT elektroninį 2) Mokykliniai baldai be projektavimo;
katalogą, valdymo
3) Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
sistemos plėtra“ veiklų
techninė priežiūra;
įgyvendinimas
4)
Kelių
(gatvių)
horizontalusis
(Europos
socialinio ženklinimas;
fondo
agentūra 5) Neypatingų statinių rangos darbai;
Nr. 10.1.2-ESFA-V6) Interneto ryšio paslaugos;
916-01-0007;
7) Motorinių transporto priemonių nuoma
(automobiliai,
autobusai
ir
mikroautobusai su vairuotoju);
Projekto trukmė:
2017-05-24 –
8) Maisto produktai.
2020-05- 24)
12.2. Perkančiųjų organizacijų
mokymai
Bendra
planuojama
projekto vertė – 691,5
tūkst. Eur, iš jų 2019 m.
– 420 tūkst. Eur

12.3. Projekto viešinimas

8:

I-IV:

CPO LT konsultantai

I-IV
I-IV
I-IV
6
I-IV
I-IV
I-IV
2
8:
1
3

IV
IV
I-IV:
II
III
III
III

4

IV
IV
IV

IV
IV

III-IV

CPO LT pirkimų vadovai

364 tūkst. Eur
(Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų lėšos,
asignavimų
valdytoja –
Vidaus reikalų
ministerija)

CPO LT pirkimų vadovai ir 50 tūkst. Eur
konsultantai
(Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų lėšos,
asignavimų
valdytoja –
Vidaus reikalų
ministerija)
CPO LT viešųjų ryšių 6 tūkst. Eur.
atstovas
(Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų lėšos,

8
asignavimų
valdytoja –
Vidaus reikalų
ministerija)
Iš viso:
1 225,00
Iš jų:

Valstybės biudžetas (asignavimų valdytoja – Ekonomikos ir inovacijų ministerija)
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (asignavimų valdytoja – Vidaus reikalų ministerija)
Pajamos iš pirkimų, skirtų daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) vykdyti, paslaugų teikimo
Pajamos iš CPO LT elektroninio katalogo pirkimų modulių apmokestinimo
Pajamos iš baudų, delspinigių, netesybų taikymo tiekėjams už preliminariųjų sutarčių pažeidimus
_____________________

635,00
420,00
90,00
50,00
30,00

