PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2018 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 4-259
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT 2018 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.
Strateginio tikslo rodikliai

Faktinė
reikšmė
2017 m.

Siekiama
reikšmė
2018 m.

Metinis
pokytis,
proc.

1.

Sutaupymai dėl viešųjų pirkimų ir daugiabučių namų
atnaujinimo (modernizavimo) pirkimų vykdymo per
CPO LT elektronines sistemas, mln. Eur

50

60

20

2.

Žaliųjų pirkimų vertė bendroje pirkimų vertėje per
CPO LT elektroninį katalogą, mln. Eur
Pirkimų iš socialinių įmonių skaičius, vnt.
Centralizuotų pirkimų, atliekamų per VšĮ CPO LT,
dalis nuo visų centralizuotų pirkimų (pagal vertę)

20,6

21,6

5

236
n.d.

20
2

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

69

285
(bus
skaičiuojama
nuo 2017 m.
faktinės
reikšmės)
74

Eil.
Nr.

3.
4.

5.

5

Eil.
Priemonės pavadinimas
Faktinė reikšmė
Siekiama reikšmė
Nr.
2017 m.
2018 m.
1.
CPO LT informacinių sistemų administravimas bei kokybinė ir kiekybinė plėtra
1.1. Administruoti sukurtus CPO LT elektroninio 30 pirkimų modulių 35 pirkimų moduliai
katalogo pirkimų modulius
1.2. Atnaujinti CPO LT elektroninio katalogo 16 pirkimų modulių 18 pirkimų modulių
pirkimų modulius
1.3. Plėsti CPO LT elektroninį katalogą naujais 1 pirkimo modulis
3 nauji pirkimų
pirkimų moduliais
moduliai
1.4. Plačiau taikyti kainos ir kokybės santykio
vertinimo kriterijų CPO LT elektroninio katalogo 8 pirkimo moduliai 10 pirkimų modulių
pirkimo moduliuose
1.5. Plėsti Elektroninių pirkimų centrą naujais
2 nauji pirkimo
2 nauji pirkimo
pirkimų moduliais
moduliai
moduliai

2

2.

1.6. Administruoti sukurtus Elektroninių pirkimų 3 pirkimų moduliai 5 pirkimų moduliai
centro modulius
Metodinių ir viešinimo priemonių apie CPO LT elektroninį katalogą rengimas
2.1.
Sukurti
ir
paskelbti
metodines
priemones
CPO LT
elektroninio
katalogo
15 priemonių
naudotojams
(perkančiosioms
organizacijoms,
perkantiesiems subjektams ir tiekėjams)
2.2. Organizuoti renginius apie pirkimų vykdymą per
2 renginiai
10 renginių
CPO LT elektroninį katalogą
2.3. Organizuoti asmenų, vykdančių viešuosius Mokymai nevykdyti
Apmokyti 300
pirkimus, mokymus naudotis CPO LT elektroniniu
asmenų
katalogu

Svarbiausi darbai 2018 m.
1. Naujos centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo informacinės sistemos sukūrimas, pritaikant ją
naujam viešųjų pirkimų teisiniam reguliavimui:
– informacinės sistemos kūrimui reikalingų dokumentų parengimas (II- III ketv.);
– viešojo pirkimo įvykdymas (III-IV ketv.).
2. CPO LT elektroninio katalogo 3 naujų pirkimų modulių sukūrimas (I-IV ketv.);
3. CPO LT elektroninio katalogo 18 pirkimų modulių atnaujinimas (I-IV ketv.);
4. 6 preliminariųjų sutarčių sudarymas arba dinaminių pirkimų sistemų sukūrimas (IV ketv.);
5. CPO LT veiklos efektyvumo didinimo priemonių, apimančių tokias sritis kaip, vidinių procesų
optimizavimas, darbuotojų motyvacijos ir skatinimo sistema, bendradarbiavimo užmezgimas su kitų
Europos Sąjungos valstybių narių centrinėmis perkančiosiomis organizacijos ir kt., sukūrimas (III ketv.) ir
jų įgyvendinimas (IV ketv.).
Finansinis planas – 923,5 tūkst. Eur:
Valstybės biudžetas (asignavimų valdytoja – Ūkio ministerija) – 527,0 tūkst. Eur;
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (asignavimų valdytoja – Vidaus reikalų ministerija) – 256,5
tūkst. Eur;
Pajamos iš pirkimų, skirtų daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) vykdyti, paslaugų
teikimo – 140,0 tūkst. Eur.
Valstybės biudžetas (asignavimų valdytoja – Ūkio
ministerija) – 527,0 tūkst. Eur

140.0, 15%

256.5, 28%

527.0, 57%

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (asignavimų
valdytoja – Vidaus reikalų ministerija) - 256,5 tūkst.
Eur
Pajamos iš pirkimų, skirtų daugiabučių namų
atnaujinimui (modernizavimui) vykdyti, paslaugų
teikimo - 140,0 tūkst. Eur

Žmogiškieji ištekliai – 28 pareigybės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. spalio
9 d. įsakymu Nr. 4-586 „Dėl viešosios įstaigos CPO LT valdymo struktūros ir viešosios įstaigos CPO LT
pareigybių sąrašo patvirtinimo“
____________________
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Viešosios įstaigos CPO LT 2018 metų veiklos planas pagal veiklas, atsakingus vykdytojus ir vykdymo terminus
Įstaigos veiklos
Veiklos vertinimo rodikliai
Atsakingi vykdytojai
pavadinimas
Pavadinimas ir mato vienetas
Planinė
Vykdymo
reikšmė
terminas
(mėn arba
ketvirčiais)

Įgyvendinamos
Ūkio
ministerijos
strateginio
veiklos plano
(SVP)
programos
priemonės
kodas ir
pavadinimas
01-05-03-01-22. 1. CPO LT elektroninio
Atlikti centrinės katalogo naujų pirkimų
modulių sukūrimas
perkančiosios
organizacijos
funkcijas
(vykdoma per
VšĮ CPO LT)
2. CPO LT elektroninio
katalogo 18 pirkimų
2.2.
modulių atnaujinimas
2.3.

1.1. Sukurtų naujų modulių skaičius,
vnt.:
1) Valymo paslaugų iš socialinių įmonių
pirkimo modulis;
2) Degalų degalinėse pirkimo modulis;
3) Sauskelnių ir susijusių prekių pirkimo
modulis
2.1. Atnaujintų modulių skaičius, vnt.:
1) Biuro reikmenų užsakymai;
2) Spausdinimo įrangos eksploatacinių
medžiagų užsakymai;
3) Spausdintuvų ir daugiafunkcinių
įrenginių užsakymai;
4) Kompiuterinės ir biuro įrangos
užsakymai;
5) Pašto paslaugos;
6) Kurjerių paslaugos;
7) Medicininių prietaisų užsakymai;
8) Medicinos įrangos (sąnarių
endoprotezų) užsakymai;
9) Valymo paslaugos;
10) Kanceliarinės prekės iš socialinių
įmonių;
11) Energijos vartojimo audito atlikimo
paslaugos;
12) Mobilieji telefonai;
13) Apsaugos paslaugos;
14) Elektros energija;
15) Projektavimo paslaugos;

3:

I-IV:
I
II-III
III-IV

18:

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

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

Asignavimai
(tūkst. Eur) ir
finansavimo
šaltinis
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3.
Preliminariųjų
sutarčių sudarymas arba
dinaminių
pirkimų
sistemų sukūrimas

4. Pirkimų modulių
administravimas CPO
LT
elektroniniame
kataloge

16) Vaistai;
17) Statinio statybos techninės priežiūros
paslaugos;
18) Viešojo fiksuoto telefono ryšys
3.1. Sudarytų sutarčių arba sukurtų
dinaminių sistemų skaičius, vnt.:
1) 95 benzinas ir dyzelinas į talpyklas;
2) Suskystintos naftos dujos į talpyklas;
3) Judrusis ryšys;
4) Suprojektuotų žemės sklypų
paženklinimo vietovėje ir kadastro
duomenų bylų parengimo paslaugos;
5) Skalbimo paslaugos;
6) Skalbimo paslaugos iš socialinių
įmonių.
4.1.
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;

III
IV
IV
6:

IV:
IV
IV
IV
IV

CPO
LT
vadovai

pirkimų

IV
IV
35:

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 527,0 tūkst. Eur
vadovai ir konsultantai
(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja – Ūkio
ministerija)
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17) Endoprotezai;
18) Medicininiai prietaisai;
19) Valymo paslaugos;
20) Projektavimo paslaugos;
21) Apsaugos paslaugos;
22) Paprasto skalbimo paslaugos;
23) Specializuoto (sveikatos priežiūros ir
kitoms įstaigoms) skalbimo paslaugos;
24) Paprasto skalbimo paslaugos iš soc.
įmonių;
25) Specializuoto (sveikatos priežiūros ir
kitoms įstaigoms) skalbimo paslaugos iš
soc. įmonių
26) Vertimo paslaugos;
27) Pašto ir kurjerių paslaugos;
28) Kanceliarinės prekės iš socialinių
įmonių;
29) Viešojo fiksuoto telefono ryšys;
30)
Suprojektuotų
žemės
sklypų
paženklinimo vietovėje ir kadastro
duomenų bylų parengimo paslaugos;
31) Suskystintos naftos dujos į talpyklas;
32) Sauskelnės ir susijusios prekės;
33) Degalai degalinėse;
34) Investicijų planai ir energetinio
naudingumo sertifikatai;
35) Bendrieji ir specialieji rangos darbai
su projektavimo paslaugomis
5. Viešinimo veiklos 5.1. Parengtas CPO LT veiklos viešinimo
vykdymas
2018 m. plano projektas;
5.2. Įvykdytos CPO LT veiklos viešinimo
plane numatytos veiklos
6. CPO LT veiklos 6.1. Parengtas CPO LT veiklos
efektyvumo didinimas
efektyvumo didinimo 2018 m. priemonių
projektas;
6.2. Įvykdytos CPO LT veiklos
efektyvumo didinimo priemonės

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

II

Taip

II-IV

Taip

II

Taip

II-IV

CPO LT viešųjų ryšių
atstovas

CPO LT direktoriaus
pavaduotojas
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7. CPO LT kovos su
korupcija
programos
įgyvendinimo
priemonių
plano
įgyvendinimas
8. Naujos CPO LT
informacinės sistemos
kūrimas
Pirkimų, skirtų
daugiabučių
namų
atnaujinimui
(modernizavim
ui)
vykdyti,
paslaugų
teikimas

7.1. Nustatyta Korupcijos pasireiškimo
tikimybė;
7.2. CPO LT darbuotojų viešųjų ir
privačių interesų deklaravimo kontrolė;
7.3. CPO LT darbo tvarkos taisyklių
laikymosi kontrolė
8.1. Parengti ir suderinti viešojo pirkimo
dėl centralizuotų viešųjų pirkimų
vykdymo
informacinės
sistemos
sukūrimo dokumentus
8.2. Įvykdyti viešąjį pirkimą
9.1. Sukurtas projekto ekspertizės
paslaugų pirkimo modulis;
9.2. Sukurtas techninės priežiūros
paslaugų pirkimo modulis.

9. Elektroninių pirkimų
centro
(neperkančiosioms
organizacijoms skirto
katalogo teikti pirkimų,
skirtų
daugiabučių
namų
atnaujinimui
(modernizavimui)
vykdyti,
paslaugas)
plėtra naujais pirkimų
moduliais
10.
Sudarytų 10.1. Administruojamų preliminariųjų
preliminariųjų sutarčių sutarčių skaičius, vnt.:
administravimas
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.

Taip

III

Įvykdyta

I-IV

Įvykdyta

I-IV

Taip

II-IV

Taip
Taip

III-IV
II

Taip

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

CPO LT teisininkas

CPO LT Informacinių
sistemų
skyriaus
darbuotojai

CPO LT konsultantai

140,0 (pajamos)

7
Europos
Sąjungos
lėšomis
finansuojamo
projekto
„Centralizuotų
viešųjų
pirkimų,
vykdomų per
VšĮ CPO LT
elektroninį
katalogą,
valdymo
sistemos plėtra“
įgyvendinimas

11.
Projekto
11.1. Sukurtų pirkimų modulių skaičius,
„Centralizuotų viešųjų vnt.
pirkimų, vykdomų per
VšĮ CPO LT elektroninį
katalogą,
valdymo
sistemos plėtra“ veiklų
įgyvendinimas

4

II-IV
(Projekto
įgyvendini
mo
laikotarpis
2017 m.
gegužės 24
d. iki 2020
m. gegužės
24 d.)

CPO LT Konsultavimo 256,5 tūkst. Eur
ir analizės skyriaus (Europos
vedėja
Sąjungos
struktūrinių
fondų
lėšos,
asignavimų
valdytoja
–
Vidaus reikalų
ministerija.
Bendra
planuojama
projekto vertė –
692 tūkst. Eur)
Iš viso:
Iš jų:

923,5

Valstybės biudžetas (asignavimų valdytoja – Ūkio ministerija)
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (asignavimų valdytoja – Vidaus reikalų ministerija)
Pajamos iš pirkimų, skirtų daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) vykdyti, paslaugų teikimo

527,0
256,5
140,0

_____________________________

