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I.

BENDROJI INFORMACIJA APIE VIEŠĄJĄ
ĮSTAIGĄ CPO LT

Įstaigos pavadinimas: Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT)
Įstaigos savininkas: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir investicijų ministerija
Įstaigos kodas: 302913276
PVM mokėtojo kodas LT100011286518
Adresas: Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius
Telefono numeris: (8 5) 205 3747
Interneto svetainės adresas: www.cpo.lt
Elektroninis paštas: info@cpo.lt
CPO LT centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas vykdo nuo 2013 m. sausio 1 d.
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 vertybės ir veiklos principai

Vykdant pavestas
funkcijas,
vadovaujamasi
viešaisiais
interesais,
vengiama
veiksmų, kurie
gali sukelti viešųjų
ir privačių interesų
konfliktą
Skatinamas
nuolatinis
darbuotojų
žinių gilinimas
ir įgūdžių
tobulinimas,
profesinės
kompetencijos
ugdymas

Pagarba
žmogui ir
valstybei
Nesavanaudiškumas,
skaidrumas ir
viešumas
Iniciatyvumas,
saviraiška ir
kolegialumas
Kompetencija
ir
profesionalumas
Orientacija į
tikslą ir
rezultatą
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Profesionalus ir
konstruktyvus elgesys su
pirkėjais ir tiekėjais,
pagarba Konstitucijai,
valstybei, jos
institucijoms, įstaigoms
ir teismų sprendimams

Galimybės kiekvienam
darbuotojui prisidėti prie
siekiamo rezultato, stiprinamas
bendras kolektyvo, kaip
vieningos komandos,
funkcionavimas, dalijantis
idėjomis, praktinio darbo
patirtimi, taip pat ieškant naujų
efektyvesnių darbo būdų ir
metodų
Nustatytų tikslų ir
siekiamų rezultatų
deklaravimas, aiškių
ir konkrečių užduočių
formavimas
kiekvienam
darbuotojui,
nuolatiniai tikslų ir
rezultatų aptarimai

CPO LT 2018 m. veiklos ataskaita

Ataskaitoje vartojamos sąvokos:
CPO LT elektroninis katalogas (toliau – CPO LT el. katalogas, CPO LT Katalogas,
Katalogas) – CPO LT valdoma informacinė sistema, kurios paskirtis – suteikti perkančiosioms
organizacijoms ir perkantiesiems subjektams priemones įsigyti jiems reikalingų prekių, paslaugų ar
darbų;
CPO LT elektroninio katalogo pirkimo modulis – CPO LT elektroninio katalogo tam tikrų
prekių, paslaugų ar darbų posistemė, kurioje perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai
vykdo pirkimus.
Elektroninių pirkimų centras – CPO LT valdomas ir administruojamas neperkančiosioms
organizacijoms skirtas katalogas teikti pirkimų, skirtų daugiabučių namų atnaujinimui
(modernizavimui) vykdyti, paslaugas.
CPO LT elektroninės sistemos – CPO LT valdomos elektroninės sistemos (CPO LT
elektroninis katalogas ir Elektroninių pirkimų centras).

1. Finansinis planas
1.1. Dalininko įnašas

1 lentelė
Įnašo dydis, tūkst. Eur

Dalininkas
Dalininko (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir
investicijų ministerijos) įnašas 2018 m. pradžioje
Dalininko (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir
investicijų ministerijos) įnašas 2018 m. pabaigoje

55 962,00
55 962,00

1.2. 2018 m. finansavimo šaltiniai

2 lentelė

Finansavimo šaltiniai

Faktinė gauta
finansavimo suma,
Eur

Faktinė 2018 m.
panaudota
finansavimo suma,
Eur

569 000,00

563 958,95

30 388,97

107 220,29

599 388,97

671 179,24

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
(asignavimų valdytoja – Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų ministerija)
Europos Sąjungos projekto lėšos (ESFA)
IŠ VISO:

Netesybos už tiekėjų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, baudos ir delspinigiai – 49 800,14 Eur.
Iš tiekėjų gautos lėšos – 87 741,95 Eur (vadovaujantis 2016 m. liepos 28 d. Lietuvos Respublikos
ūkio ministro įsakymu „Dėl viešosios įstaigos CPO LT paslaugų kainų ir tarifo nustatymo“).
Nuo 2017 m. gruodžio 1 d. CPO LT yra PVM mokėtoja.
1.3. 2018 m. įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas

3 lentelė

Pavadinimas

Įsigytas turtas, Eur

Perduotas, nurašytas turtas, Eur

Programinė įranga
Patentai ir licencijos
Kompiuterinė įranga
Nebaigti projektai
IŠ VISO:

32 858,71
0,00
7 379,79
5 903,12
46 141,62

15 347,36
0,00
0,00
0,00
15 347,36
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1.4. CPO LT sąnaudos
2018 m. patirtos išlaidos finansuojamos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir nuosavomis
lėšomis. Per ataskaitinius metus patirta 865,8 tūkst. Eur sąnaudų, iš kurių 622,9 tūkst. Eur tenka darbo
užmokesčio ir susijusioms išlaidoms (darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų
sąnaudos, atostoginių kaupiniai už kasmetines neišnaudotas atostogas).
4 lentelė
Sąnaudų straipsniai

Suma, tūkst. Eur

Darbuotojų darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokų
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija)
Patalpų išlaikymo
Kvalifikacijos kėlimas
Ryšių
Abejotinų skolų sąnaudos
Kanceliarinės, ūkio prekės ir ūkinis inventorius
Serverių ir IT sistemų aptarnavimo sąnaudos
Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos (draudimo, informacinių
pranešimų ir kita)

475,4
147,6
94,5
10,7
1,2
3,3
8,8
7,2
83,0

IŠ VISO:

865,8

34,1

Įstaigos valdymo išlaidoms priskirtos: administracijos darbuotojų darbo užmokesčio ir
susijusios išlaidos, patalpų išlaikymo ir kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos.
Valdymo išlaidos pagal 2017 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą
Nr. K-343 „Dėl finansų ministro 2017 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-184 „ Dėl Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo“
nenurodomos.
1.5. Išmokos vadovams
2018 m. CPO LT direktoriui priskaičiuotas darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) per
metus sudarė – 30,68 tūkst. Eur. Kitų išmokų vadovui ataskaitiniais metais nebuvo išmokėta.
1.6. Kitos išmokos
Vadovaujantis CPO LT įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. spalio
3 d. įsakymu Nr. 4-578 „Dėl viešosios įstaigos CPO LT įstatų patvirtinimo“, 39 punktu, Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 4-662 „Dėl viešosios įstaigos CPO LT
valdybos išrinkimo“ bei Valdybos posėdžių protokolais 2018 metais Valdybos nariui išmokėta 0,53
tūkst. Eur neatskaičius mokesčių.

2. Įstaigos valdymas, žmogiškieji ištekliai, organizacinė struktūra
Nuo 2017 m. gegužės 16 d. direktoriaus pareigas vykdo Darius Vedrickas.
2018 m. vasario 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-586 „Dėl
Viešosios įstaigos CPO LT valdymo struktūros ir Viešosios įstaigos CPO LT pareigybių sąrašo
patvirtinimo“, kuriuo buvo patvirtintos 28 pareigybės. 2018 m. lapkričio 15 d. Lietuvos Respublikos
ūkio ministro įsakymu Nr. 4-705 „Dėl Viešosios įstaigos CPO LT valdymo struktūros ir Viešosios
5
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įstaigos CPO LT pareigybių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) patvirtinta nauja įstaigos
valdymo struktūra ir 35 pareigybių sąrašas. Įsakymu CPO LT struktūra buvo papildyta Pirkimų
vykdymo skyriumi, eksperto bei projektų vadovo pareigybėmis. CPO LT valdymo struktūra pateikta
1 pav.

1 pav. CPO LT organizacinė struktūra
2018 m. gruodžio 31 d. CPO LT darbuotojų skaičius – 27 darbuotojai.
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II. CPO LT STRATEGINIO 2018-2020 M. VEIKLOS
STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO IR KITI VEIKLOS
REZULTATAI
1. Strateginis tikslas
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 4-258 „Dėl Viešosios
įstaigos CPO LT 2018-2020 metų veiklos strategijos patvirtinimo“ patvirtinta Viešosios įstaigos CPO
LT 2018-2020 metų veiklos strategija, remiantis kuria 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.

2. Pasiekti veiklos rezultatai
Nuo 2013 m. CPO LT atlieka centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas. Įstaigos
pagrindinė veikla – centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymas bei CPO LT elektroninių sistemų,
kuriose subjektai (perkančiosios organizacijos, perkantieji subjektai ir daugiabučių namų savininkų
bendrijos ir privatūs daugiabučių namų administratoriai) gali vykdyti joms reikalingų prekių,
paslaugų ir darbų užsakymus, administravimas.
2.1. Administruojamų modulių skaičius, užsakymų juose skaičius ir vertė
Per šešerius veiklos metus CPO LT administruojamų pirkimo modulių skaičius
nepertraukiamai augo (žr. 2 pav.). Nuo 2013 iki 2018 m. CPO LT el. katalogo pirkimų modulių
skaičius padidėjo daugiau nei du kartus. Per šį laiką Katalogas pasipildė apsaugos, valymo, skalbimo,
kilimėlių nuomos ir keitimo paslaugomis, spausdintuvais ir daugiafunkciniais įrenginiais, medicinine
įranga, prietaisais bei kitomis prekėmis, paslaugomis ir darbais. Pažymėtina, kad dėl pasikeitusio
teisinio reguliavimo 2018 m. III ketv. baigtas administruoti statybos rangos darbų su projektavimo
paslaugomis modulis. CPO LT metus užbaigė faktiškai administruodama 34 pirkimo modulius.

2 pav. CPO LT administruojamų pirkimų modulių bei užsakymų juose skaičiaus (vnt.)
dinamika 2013-2018 m.
7
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Centralizuojant vis daugiau pirkimo objektų, taip pat auga ir užsakymų, vykdomų perkančiųjų
organizacijų ir perkančiųjų subjektų per CPO LT el. katalogą, skaičius: per šešerius metus pirkimų
skaičius pakito daugiau nei 4 kartus nuo 5 iki beveik 22 tūkstančių užsakymų per metus. 2013-2018
m. didėjimo tendenciją turėjo ir įvykusių užsakymų vertė: per nagrinėjamą laikotarpį šio rodiklio
reikšmė padidėjo beveik 2 kartus (žr. 3 pav.).

3 pav. Užsakymų skaičiaus ir vertės dinamika 2013-2018 m.
Nagrinėjant 2017-2018 m. užsakymų skaičiaus ir vertės reikšmes matyti rodiklių mažėjimas:
bendras užsakymų skaičius sumažėjo 5,4 proc., užsakymų vertė – 26,7 proc. 5 lentelėje pateikiami
duomenys apie užsakymų skaičiaus ir vertės dinamiką 2017-2018 m. skirtinguose pirkimo
moduliuose.
5 lentelė
2017-2018 m. užsakymų per CPO LT el. katalogą skaičiaus ir vertės dinamika
2017 m.
2018 m.
Pirkimo moduliai
Pirkimų
Pirkimų
Pirkimų vertė
Pirkimų vertė
skaičius
skaičius
Apsaugos paslaugos
252
5 172 508
234
6 420 990
Energijos vartojimo auditas
7
17 213
5
13 772
Biuro reikmenys
7 488
7 675 678
6 239
7 771 611
Degalai talpyklose
57
9 182 419
63
-86 810
Eksploatacinės medžiagos
2 153
2 190 806
1 527
2 146 875
Elektros energija
979
139 651 476
1 256
109 795 549
Fiksuotas ryšys
54
53 782
51
114 788
Investicijų planų ir energetinio
naudingumo sertifikatų rengimo
211
146 781
paslaugos
Judrusis ryšys
321
498 924
248
0
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Kanceliarinės prekės iš
socialinių įmonių
Kilimėlių nuoma ir keitimas
Kompiuterinė ir biuro įranga
Kurjerių paslaugos
Medicininė įranga
Medicininiai prietaisai
Medicinos reikmenys
Mobilieji telefonai
Pašto paslaugos
Skalbimas iš socialinių įmonių
Skalbimo paslaugos
Spausdinimo įrangos nuoma
Spausdintuvai ir
daugiafunkciniai įrenginiai
Statinio projekto ekspertizės
paslaugos
Statinių projektavimo paslaugos
Statybos rangos darbai be
projektavimo
Statybos rangos darbai su
projektavimu
Techninė priežiūra
Vaistai
Valymo paslaugos
Valymo paslaugos iš socialinių
įmonių
Vertimo paslaugos
Žemės sklypų paženklinimas ir
kadastro bylų parengimas
Bendroji suma

201

103 140

120

22 669

298
2 262
35
58
18
10
339
272
35
120
32

360 744
13 478 738
69 136
7 829 047
402 454
1 340
601 251
2 796 726
1 279 949
4 008 795
193 809

226
2 081
11
48
14
219
89
33
131
31

389 820
17 631 261
25 731
4 908 125
810 774

652

846 127

490

742 960

1 024

1 031 165

1 101

2 000 424

535

5 153 977

496

5 601 013

53

5 024 352

105

21 401 029

334

89 838 035

57

13 539 866

634
4 335
327

1 025 168
81 525 668
7 913 705

758
5 360
363

1 377 360
70 621 955
10 112 488

-

-

28

968 127

141

1 003 057

112

1 119 429

19

132 068

87

263 252

23 045

389 061 257

21 794

284 955 467

784 103
1 192 117
1 531 680
3 380 235
207 494

2018 m. pirkimų skaičiaus mažėjimui didžiausią įtaką turėjo spausdintuvų ir kopijavimo
aparatų eksploatacinių medžiagų užsakymų skaičiaus mažėjimas: šiame pirkimo modulyje pirkimų
skaičius sumažėjo 626 pirkimais (arba 29 proc.), lyginant su 2017 m. duomenimis. Tokiam pokyčiui
įtakos turėjo tai, kad atnaujinus spausdinimo įrangos ir kopijavimo aparatų eksploatacinių medžiagų
pirkimo modulį buvo atsisakyta lygiaverčių ir atnaujintų kasečių, paliekant tik originalius gaminius.
Sprendimas dėl tokio centralizuojamo objekto pakeitimo buvo priimtas dėl perkančiosioms
organizacijoms kylančių sunkumų administruojant pagrindines sutartis su tiekėjais ir siekiant
užtikrinti per CPO LT el. katalogą įsigyjamų prekių kokybę.
Iš 6 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad įtakos turėjo ir viešųjų pirkimų teisinio
reglamentavimo pakeitimas, įsigaliojęs nuo 2017 m. liepos mėn.: mažos vertės pirkimų skaičius
daugelyje pirkimo modulių turėjo mažėjimo tendenciją. Lentelės duomenys rodo, kad skirtinguose
pirkimo moduliuose užsakymų, kurių vertė nesiekia 3 tūkst. eurų, skaičius sumažėjo nuo 18 proc.
biuro reikmenų modulyje iki 40 proc. mobiliųjų telefonų modulyje. Daugelyje pirkimo modulių
užsakymų, kurių vertė buvo mažesnė nei 10 tūkst. eurų, taip pat turėjo nežymią mažėjimo tendenciją,
tačiau užsakymų, kurių vertė viršijo 10 tūkst. eurų, skaičius išliko pastovus arba nežymiai didėjo.
9

CPO LT 2018 m. veiklos ataskaita

6 lentelė
Užsakymų skaičiaus pagal skirtingas verčių ribas palyginimas 2017-2018 m.
2017 m. užsakymų skaičius
2018 m. užsakymų skaičius
iki 3
3 - 10
virš 10
iki 3
3 - 10
virš 10
Pirkimo moduliai
tūkst.
tūkst.
tūkst.
tūkst.
tūkst.
tūkst.
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
7 079
285
124
5 825
280
134
Biuro reikmenys
2 034
87
32
1 423
73
31
Eksploatacinės medžiagos
Kilimėlių nuoma ir
277
16
5
196
25
5
keitimas
Kompiuterinė ir biuro
1 721
356
185
1 444
363
274
įranga
311
19
9
186
21
12
Mobilieji telefonai
Spausdintuvai ir
daugiafunkciniai
596
47
9
433
45
12
įrenginiai
102
22
17
72
22
18
Vertimo paslaugos
IŠ VISO:
12 120
832
381
9 579
829
486
Užsakymų skaičiaus mažėjimui taip pat didelės įtakos turėjo ir statybos rangos darbų su
projektavimo paslaugomis pirkimo modulio uždarymas: atsižvelgiant į tai, kad rangos darbai perkami
pagal techninį projektą, gavus statybą leidžiantį dokumentą, šio modulio poreikio neliko (pagal
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2017 m. gegužės 23 d. raštą Nr. Nr. (14-4)-D8-3790).
Statybos rangos darbų su projektavimo paslaugomis modulis buvo vienas iš didžiausią pirkimų vertę
generuojančių modulių, todėl užsakymų vertės netekimas dėl jo uždarymo sudarė apie 76,3 mln. eurų,
kas yra beveik 27 proc. bendros 2018 m. užsakymų vertės. Pažymėtina, kad kitų statybinių darbų ir
paslaugų pirkimo modulių (rangos darbai be projektavimo, projektavimo paslaugos, techninės
priežiūros paslaugos, statinio projekto ekspertizės paslaugos) užsakymų vertės didėjo.
2018 m. taip pat pasikeitė degalų talpyklose pirkimo modulio kainodara, dėl ko sugeneruota
užsakymų vertė yra neigiamas dydis, kas yra vertinama teigiamai: šiame modulyje tai parodo
perkančiųjų organizacijų ir subjektų sutaupymą, perkant degalus, – beveik 9,2 mln. eurų, lyginant su
2017 m. pirkimų verte šiame modulyje. Panaši situacija buvo ir su judriojo ryšio paslaugų pirkimais:
2018 m. perkančiosioms organizacijoms per CPO LT el. katalogą buvo siūlomos nemokamos judriojo
ryšio paslaugos. Lyginant su 2017 m. rezultatu, 2018 m. biudžeto taupymas sudarė beveik 0,5 mln.
eurų.
2018 m., lyginant su 2017 m. rezultatu, elektros energijos užsakymų vertė sumažėjo beveik
30 mln. eurų arba 21,4 proc. Didžiausios įtakos tam turėjo kelių stambių pirkėjų įsigijimai: 2017 m.
UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Šiaulių vandenys“, UAB „Vilniaus apšvietimas“, UAB „Vilniaus
viešasis transportas“ ir VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ įvykdė 6 stambius užsakymus, kurių bendra
vertė sudarė apie 65,8 mln. eurų. 2018 m. iš minėtų įmonių elektros energiją per Katalogą pirko tik
UAB „Vilniaus apšvietimas“ ir VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“. Taip pat, 2018 m. rugpjūčio mėn.
buvo atnaujintas elektros energijos pirkimo modulis bei pakeista modulio kainodara. Numatoma, kad
po atnaujinimo modulis generuos mažesnę pirkimų vertę: iki atnaujinimo perkančiosios organizacijos
fiksavo planuojamą sunaudoti maksimalų elektros energijos kiekį, o po modulio atnaujinimo –
preliminarų kiekį. Tokia kainodara yra skaidresnė ir efektyvesnė.
Nors 2018 m. buvo nemažai pirkimo modulių, kuriuose užsakymų skaičius ir/ar vertė mažėjo,
tačiau daugelyje pirkimų grupių vidutinė vieno užsakymo vertė ženkliai didėjo (žr. 7 lentelę).
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7 lentelė
Vidutinės vieno užsakymo vertės 2017-2018 m. palyginimas
Vidutinė pirkimo vertė, Eur
Moduliai

Apsaugos paslaugos
Energijos vartojimo auditas
Biuro reikmenys
Eksploatacinės medžiagos
Elektros energija
Fiksuotas ryšys
Investicijų planų ir energetinio
naudingumo sertifikatų rengimo
paslaugos
Kanceliarinės prekės iš socialinių įmonių
Kilimėlių nuoma ir keitimas
Kompiuterinė ir biuro įranga
Kurjerių paslaugos
Medicininė įranga
Medicininiai prietaisai
Medicinos reikmenys
Mobilieji telefonai
Pašto paslaugos
Skalbimas iš socialinių įmonių
Skalbimo paslaugos
Spausdinimo įrangos nuoma
Spausdintuvai ir daugiafunkciniai
įrenginiai
Statinio projekto ekspertizės paslaugos
Statinių projektavimo paslaugos
Statybos rangos darbai be projektavimo
Statybos rangos darbai su projektavimu
Techninė priežiūra
Vaistai
Valymo paslaugos
Valymo paslaugos iš socialinių įmonių
Vertimo paslaugos
Žemės sklypų paženklinimas ir kadastro
bylų parengimas
Vidurkis

2017 m.

2018 m.

20 526
2 459
1 025
1 018
142 647
996

27 440
2 754
1 246
1 406
87 417
2 251

2018 m.,
lyginant su 2017
m. duomenimis,
%
34%
12%
22%
38%
-39%
126%

-

707

-

513
1 211
5 959
1 975
134 984
22 359
134
1 774
10 282
36 570
33 407
6 057

189
1 725
8 472
2 339
102 253
57 912
3 580
13 395
46 415
25 803
6 693

-63%
42%
42%
18%
-24%
159%
102%
30%
27%
-23%
11%

1 298

1 516

17%

1 007
9 634
94 799
268 976
1 617
18 806
24 201
7 114

1 817
11 292
203 819
237 542
1 817
13 176
27 858
34 576
9 995

80%
17%
115%
-12%
12%
-30%
15%
40%

6 951

3 026

-56%

16 883

13 075

-23%

Iš 7 lentelės duomenų matyti, kad daugelyje pirkimo modulių užsakymai „stambėjo“:
fiksuotojo ryšio, rangos darbų be projektavimo, mobiliųjų telefonų, medicininių prietaisų vieno
užsakymo vertė vidutiniškai padidėjo daugiau nei dvigubai. Daugiau nei 30 proc. padidėjo vidutinio
vieno užsakymo vertė apsaugos, kilimėlių nuomos ir keitimo, pašto, statinio projekto ekspertizės,
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vertimo paslaugų, eksploatacinių medžiagų ir kompiuterinės ir biuro įrangos pirkimo moduliuose.
Toks pokytis tik patvirtina pasikeitusio viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo nuo 2017 m. liepos
1 d. įtaką: mažos vertės pirkimus perkančiosios organizacijos vykdo ne per CPO LT el. katalogą, o
savarankiškai.
Vidutinė vieno užsakymo vertė sumažėjo elektros energijos modulyje, tačiau, kaip ir buvo
minėta, tai įvyko dėl itin stambių pirkimų 2017 m., kurių nebuvo 2018 m., bei modulio kainodaros
pakeitimo. Kanceliarinių prekių iš socialinių įmonių vidutinė užsakymo vertė mažėjo, tačiau didėjo
biuro reikmenų pirkimo modulyje, kas rodo struktūros pasikeitimą – per abu pirkimo modulius šio
rodiklio dydis sumažėjo vidutiniškai apie 6,7 proc. Nagrinėjant skalbimo paslaugų vidutines
užsakymo vertes, matome struktūros pasikeitimą: „stambėjo“ pirkimai iš socialinių įmonių. Vertinant
bendrą skalbimo paslaugų vidutinę vieno užsakymo vertę, nepriklausomai nuo to, ar tiekėjas yra
socialinė įmonė, rodiklio reikšmė padidėjo vidutiniškai apie 3,2 proc. ir sudarė 72 218 eurų. Vaistų
pirkimo modulyje mažėjo tiek bendra užsakymų vertė, tiek ir vidutinė vieno užsakymo vertė.
Pagrindinė tokios situacijos priežastis yra ta, kad kai kurie tiekėjai nepratęsė preliminariųjų sutarčių
dėl tam tikrų vaistų, todėl perkančiosios organizacijos nebeturėjo galimybės įsigyti kai kurių vaistinių
preparatų per CPO LT el. katalogą. Pažymėtina, kad 2019 m. pasirašytos naujos preliminariosios
sutartys su vaistų tiekėjais ir atnaujintas vaistų asortimentas Kataloge, todėl 2019 m. tikimasi didesnės
vaistų užsakymų per CPO LT el. katalogą vertės. Žemės sklypų paženklinimo ir kadastro bylų
parengimo modulyje 2018 m. paslaugos dažniausiai buvo užsakomos mažesniems sklypams, nei
2017 m., todėl vieno užsakymo vidutinė vertė sumažėjo.
2.2. Pirkimo moduliai: 2018 m. naujienos, dinaminės pirkimo sistemos, populiariausi
pagal užsakymų skaičių, didžiausi pagal pirkimų vertę, kainos ir kokybės santykio
kriterijaus moduliai
2018 m. CPO LT sparčiai plėtė asortimentą ir pildė Katalogą vis naujais pirkimo moduliais,
siekdama išnaudoti gerąsias viešųjų pirkimų centralizavimo praktikas, pasikeitusio viešųjų pirkimų
teisinio reguliavimo teikiamas galimybes ir konkurenciją. 2018 m. sukurtas naujas valymo iš
socialinių įmonių pirkimo modulis. Taip pat, 2018 m. IV ketv. pasirašytos preliminariosios sutartys
dėl degalų degalinėse Šio viešojo pirkimo procedūros užsitęsė dėl tiekėjų pretenzijų ir teisminių
ginčų. 2018 m. pagal dinaminę pirkimo sistemą sukurtas pirmasis investicijų planų ir energetinio
naudingumo sertifikatų pirkimo modulis, taip pat pastatų projektavimo paslaugų pirkimo modulis.
2018 m. pabaigoje taip pat buvo paleistas asmens higienos gaminių pirkimo modulis, kuris savo
struktūra yra unikalus dėl šių priežasčių:
 Itin platus asortimentas – net 182 pirkimo dalys;
 Kiekviena prekė ir kiekvienas prekės dydis yra atskira pirkimo dalis, kas užtikrina
tiekėjų konkurenciją dėl kiekvienos pirkimo objekto dalies, skirtingas kiekvieno
dydžio kainas ir lemia biudžeto lėšų taupymą;
 Modulis bet kada gali būti papildytas naujomis (su pirkimo objektu susijusiomis)
specifikacijomis;
 Tiekėjams sudaryta galimybė dalyvauti viešuosiuose pirkimuose su keliais produktais.
Asmens higienos gaminių modulis sukurtas dinaminės pirkimo sistemos (toliau – DPS)
pagrindu, kas lemia ir kitą svarbų modulio privalumą: nauji tiekėjai bet kuriuo sistemos galiojimo
laikotarpiu gali būti įtraukti į pirkimą ir dalyvauti konkrečiuose užsakymuose.
Pažymėtina, kad minėtas modulis nėra pirmoji DPS, šiuo pagrindu CPO LT el. kataloge taip
pat veikia ir kiti pirkimo moduliai:
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 Elektros energijos (po atnaujinimo 2018 m. rugpjūčio mėn.);
 Investicinių planų ir energetinio naudingumo sertifikatų;
 Pastatų projektavimo paslaugų;
 Statinio statybos techninės priežiūros;
 Energijos vartojimo audito.
Pastebėtina, kad nagrinėjant didžiausios vertės pirkimo modulius 2017-2018 m., pokyčių nėra
daug (žr. 4 pav.). Kaip ir 2017 m., 2018 m. didžiausią užsakymų vertę generavo elektros energijos
pirkimo modulis: daugiau nei trečdalį bendros pirkimų vertės per CPO LT elektroninį katalogą sudarė
elektros energijos pirkimų vertė.

4 pav. Didžiausios vertės pirkimo moduliai 2017 ir 2018 m.
2017 m. vienas didžiausios vertės pirkimo modulių buvo statybos rangos darbai su
projektavimo paslaugomis. Dėl pasikeitusio teisinio reguliavimo, 2018 m. modulio vertė buvo
gerokai mažesnė, tačiau padidėjo rangos darbų be projektavimo paslaugų pirkimai ir sudarė apie 7
proc. visų pirkimų vertės. Kaip ir 2017 m., 2018 m. vienas pagrindinių pirkimų modulių buvo vaistai
– kasmet šio pirkimo modulio vertė sudaro apie ketvirtadalį bendros prekių, paslaugų ir darbų, įsigytų
per Katalogą, vertės. Taip pat, apie 4-6 proc. sudarė kompiuterinės ir biuro įrangos pirkimai. Dėl
pasikeitusios degalų talpyklose kainodaros, 2018 m. į didžiausios vertės pirkimo modulių sąrašą šis
modulis nepateko.
Populiariausias CPO LT el. katalogo pirkimo modulis yra biuro reikmenys – jame kasmet
įvyksta daugiausia pirkimų: 2018 m. įvykusių užsakymų skaičius sudarė beveik 30 proc. visų
užsakymų skaičiaus Kataloge per visus metus (5 pav.). Vidutiniškai apie ketvirtadalį visų užsakymų
vaistų pirkimo modulyje. Taip pat, nemažai pirkimų įvyksta kompiuterinės ir biuro įrangos,
eksploatacinių medžiagų ir elektros energijos pirkimo moduliuose. Lyginant su 2017 m. duomenimis,
populiariausių pirkimo modulių struktūra beveik nepasikeitė: elektros energijos pirkimų skaičius
13
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didėjo spartesniu tempu, nei projekto ekspertizės pirkimų skaičius, dėl ko, kitaip nei buvo 2017 m.,
pakliuvo į 5 populiariausių modulių sąrašą. Pažymėtina, kad tiek 2017 m., tiek 2018 m. 5
populiariausių modulių pirkimų skaičius sudarė vidutiniškai apie 75 proc. visų pirkimų skaičiaus.

5 pav. Populiariausi CPO LT pirkimo moduliai pagal pirkimų juose skaičių, 2018 m.
2018 m. CPO LT el. kataloge buvo 9 pirkimo moduliai, kuriuose nustatytas pasiūlymų
vertinimo kriterijus – kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis:
1. Kilimėlių nuomos ir keitimo paslaugos;
2. Spausdinimo įrangos nuoma;
3. Mobilieji telefonai;
4. Statinio statybos techninė priežiūra;
5. Apsaugos paslaugos;
6. Paprasto skalbimo paslaugos;
7. Specializuoto skalbimo paslaugos;
8. Paprasto skalbimo paslaugos iš socialinių įmonių;
9. Specializuoto skalbimo paslaugos iš socialinių įmonių.
2018 m. pasirašytų preliminariųjų sutarčių dėl degalų degalinėse pasiūlymų vertinimo
kriterijus taip pat – kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis.
Tokio pasiūlymų vertinimo kriterijaus taikymas lemia aukštesnės kokybės prekių, paslaugų ir
darbų pirkimą bei kuria papildomas naudas perkančiosioms organizacijoms: pavyzdžiui, perkant
mobiliuosius telefonus sudaroma galimybė prailginti garantinio laikotarpio trukmę nedidinat įrangos
kainos.
2.3. Lėšų taupymas, perkant prekes, paslaugas ir darbus per CPO LT el. katalogą
Vienas rodiklių 2018-2020 m. CPO LT strateginiam tikslui pasiekti yra sutaupymai dėl
viešųjų pirkimų ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) pirkimo per CPO LT elektronines
sistemas. Perkančiosios organizacijos ir subjektai, vykdydami viešuosius pirkimus per Katalogą,
fiksuoja maksimalų biudžetą, kiek yra nusimačiusios skirti kiekvienam konkrečiam pirkimui.
Pažymėtina, kad kai kuriuose pirkimo moduliuose toks maksimalaus biudžeto ribojimas
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perkančiosioms organizacijoms yra privalomas, kai kuriuose – pasirinktinas. Atlikdamos rinkos
tyrimus, perkančiosios organizacijos gali nustatyti tinkamą maksimalų biudžetą kiekvienam pirkimui,
atitinkantį realias kainas rinkoje, tuo pačiu užtikrinti, kad pirkimo vertė neviršys pirkimui skirto
biudžeto dydžio, bei sutaupyti, jei laimėjusio tiekėjo pasiūlymas yra geresne kaina. Planuojama, kad
2020 m. perkančiosioms organizacijoms per CPO LT valdomas elektronines sistemas pavyks
sutaupyti 75,0 mln. eurų. 2018 m. rezultatą atspindi 6 pav.

6 pav. Sutaupymai dėl viešųjų pirkimų vykdymo per CPO LT elektronines sistemas, mln. Eur
2018 m. perkančiosioms organizacijoms, nurodžiusioms didžiausią joms priimtiną kiekvieno
pirkimo biudžetą, pavyko sutaupyti kiek daugiau nei 57,4 mln. eurų, kas yra 15 proc. daugiau nei
2017 metais. Nors 2018-2020 m. CPO LT strategijoje numatytas šio rodiklio reikšmės augimas, CPO
LT, siekdama naudos valstybei, visų pirma, siekia, kad perkančiosios organizacijos nusistatytų kiek
įmanoma realų, atitinkantį situaciją rinkoje biudžetą kiekvienam pirkimui. Tuo atveju, kai numatomas
biudžetas yra realus, sutaupymai neturėtų būti itin aukšti.
Nagrinėjamais 2018 m. perkančiosios organizacijos nurodė maksimalią, joms priimtiną
pirkimo vertę beveik 16 tūkst. pirkimų, kas sudarė vidutiniškai apie 73 proc. visų pirkimų. Per metus
šis rodiklis sumažėjo 4 procentiniais punktais – 2017 m. perkančiosios organizacijos biudžetą fiksavo
formuojant 77 proc. visų užsakymų. Nagrinėdami planuojamas ir faktines pirkimų vertes bei šių
dydžių skirtumą matome, kad 2018 m. sutaupymų dydžiai šiek tiek mažėjo, lyginant su 2017 m.
rezultatais (žr. 7 pav.).

7 pav. Pirkimų, kuriuose perkančiosioms organizacijoms pavyko sutaupyti, skaičius,
priklausomai nuo sutaupymų dydžio
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Tokia situacija parodo, kad 2018 m. perkančiosios organizacijos šiek tiek geriau planavo savo
biudžetą. Nors pirkimų, kuriuose perkančiosioms organizacijoms pavyko sutaupyti, skaičius mažėjo
beveik visose grupėse, aukštų sutaupymų dalyje tebėra labai daug pirkimų: 2017-2018 m. buvo
vidutiniškai apie 867 pirkimus, kuriuose skirtumas tarp planuotos ir faktinės vertės sudarė 70 proc. ir
daugiau. 2018 m. įvyko 4 009 pirkimai, kuriuose šis skirtumas sudarė 40 proc. ir daugiau, kas yra
apie 25,1 proc. visų pirkimų, kuriuose maksimalus biudžetas buvo užfiksuotas. Palyginimui, 2017 m.
tokių pirkimų įvyko 4 540 arba 25,5 proc. nuo visų pirkimų su nustatyta maksimalia pirkimo verte.
Nagrinėdami planuojamas ir faktines užsakymų vertes bei jų skirtumą, matome, kad situacija 2018
m. turėjo nežymią gerėjimo tendenciją.
Siekiant skatinti rinkos tyrimų atlikimą bei didinti galimybę taupyti biudžeto lėšas, 2018 m.
atnaujinus elektros energijos pirkimo modulį buvo priimtas sprendimas dėl privalomumo
kiekviename pirkime nurodyti maksimalų užsakymo biudžetą. Taip pat, numatoma, kad 2019 m.,
atnaujinus vaistų pirkimo modulį, maksimalaus biudžeto fiksavimas taip pat bus privalomas.
Pažymėtina, kad 2018 m. vaistų modulyje biudžetas buvo fiksuojamas vos 8,6 proc. pirkimų, t. y. iš
5 360 užsakymų vos 463 vyko nurodžius pirkimo vertės „lubas“, nors jau nuo 2018 m. III ketv.
pradžios CPO LT viešai skelbia visų vaistinių preparatų, kurie buvo įsigyti per CPO LT elektroninį
katalogą, kainas. Taip pat, 2019 m. CPO LT tęs perkančiųjų organizacijų švietimą šia tema: per
mokymus bei konsultacijas CPO LT atstovai akcentuos rinkos tyrimų atlikimo bei maksimalaus
biudžeto nustatymo svarbą.
2.4. Konsoliduotieji pirkimai per CPO LT el. katalogą
Konsoliduotasis pirkimas – kelių perkančiųjų organizacijų apjungimas, perkant tą pačią prekę
ar paslaugą. Dėl masto ekonomijos perkančiosios organizacijos gali gauti mažesnės kainos
pasiūlymų. Taip pat, vykdant konsoliduotuosius pirkimus, taupomi administraciniai ištekliai,
pasiekiama didesnė specialistų kompetencija ir specializacija bei pastebimas mažesnis klaidų ir
pažeidimų skaičius.
Konsoliduotųjų pirkimų vykdymas per CPO LT el. katalogą nėra naujiena, tačiau 2018 m.
tokių pirkimų skaičius ženkliai išaugo (žr. 8 pav.).

8 pav. Pagrindinė informacija apie 2018 m. įvykusius konsoliduotuosius pirkimus per CPO
LT el. katalogą
Per CPO LT elektronines sistemas 2018 m. įvyko 34 konsoliduotieji pirkimai, kas yra 8,5
karto daugiau nei 2017 m., kuomet jų įvyko vos 4 – 3 vaistų pirkimai ir 1 valymo paslaugų
konsoliduotasis pirkimas. 2018 m. padidėjo ne tik konsoliduotųjų pirkimų skaičius, bet ir prasiplėtė
viešojo pirkimo objektų spektras: susijungusios perkančiosios organizacijos įsigijo elektros energijos,
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biuro reikmenų, vaistų, kompiuterinės ir biuro įrangos bei spausdintuvų. Bendrai įstaigoms pavyko
sutaupyti apie 470,5 tūkst. eurų arba apie 11 proc. nuo jų numatyto biudžeto. Didžiausios vertės
pirkimai įvyko vaistų pirkimo modulyje. Per 2018 m. įvyko 8 pirkimai, kurių bendra vertė siekė apie
2,7 mln. eurų. Šių pirkimų metu įstaigoms pavyko sutaupyti apie 106,1 tūkst. eurų arba apie 4,8 proc.
nuo planuoto biudžeto. 2018 m. per CPO LT el. katalogą įvyko 3 elektros energijos pirkimai:
Kėdainių ir Tauragės rajonų savivaldybės administracijos įsigijo elektros energijos pavaldžioms
įstaigoms, Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras – Šiaulių rajono švietimo įstaigoms.
Bendrai 3 pirkimų metu buvo įsigyta elektros energijos 121 įstaigai. Šių pirkimų metu pavyko
sutaupyti daugiau nei 341,2 tūkst. eurų arba apie 23 proc. numatyto šiems pirkimams biudžeto.
Dažniausiai perkančiosios organizacijos konsolidavosi pirkdamos kanceliarines prekes: per metus
įvyko 17 įvairių kanceliarinių prekių pirkimų (dažniausiai buvo perkamas biuro popierius), kurių
metu pavyko sutaupyti daugiau nei 11,3 tūkst. eurų. Perkant kompiuterinius (2 konsoliduotieji
pirkimai), įstaigoms pavyko sutaupyti apie trečdalį pirkimui numatytos sumos, o perkant
spausdintuvus (1 pirkimas) – daugiau nei pusę numatytų biudžeto lėšų.
Konsoliduotųjų pirkimų vykdymas 2018 m. turėjo teigiamo efekto (žr. 8 lentelę). Lyginant su
didžiausiomis tos pačios specifikacijos to paties metų ketvirčio kainomis, konsoliduotųjų pirkimų
metu pavyko sutaupyti daugiau kaip 307,8 tūkst. eurų.
8 lentelė
2018 m. įvykusių konsoliduotųjų pirkimų sutaupymai
Taupymas, lyginant su
didžiausiomis
PO įsigijimo
Faktinė užsakymo
Pirkimo objektas
kainomis
vertė, Eur
Eur
proc.
39
823
30
241
43%
Biuro reikmenys
21 949
6 589
23%
Kompiuterinė ir biuro įranga
Spausdintuvai ir daugiafunkciniai
1 800
2 220
55%
įrenginiai
2 704 303
268 791
9%
Vaistai
Vertinant konsolidavimo galimybes matyti, kad šių pirkimų potencialas nėra išnaudojamas
(žr. 9 lentelę). Vien vaistų, biuro reikmenų, eksploatacinių medžiagų, kompiuterinės ir biuro įrangos,
spausdintuvų ir daugiafunkcinių įrenginių bei valymo paslaugų moduliuose kiekvieną metų ketvirtį
buvo nuo 18 iki beveik 900 specifikacijų (kiekviename pirkimo modulyje), kurias įsigijo daugiau nei
viena perkančioji organizacija.
9 lentelė
Konsolidavimo galimybės

2018 m.
I ketv.

Specifikacijų
skaičius*

Vaistai

Biuro
reikmenys

Eksploatacinės
medžiagos

Kompiuterinė ir
biuro
įranga

884

652

261

186

17

Valymo
paslaugos

Spausdintuvai ir
daugiafunkciniai
įrenginiai

43
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2018 m.
II ketv.

2018 m.
III ketv.

2019 m.
IV ketv.

Pirkimų
skaičius**

9 074

18 923

835

1 307

784

152

Perkančiųjų
organizacijų
skaičius***

8 839

17 426

822

1 164

612

130

Specifikacijų
skaičius*

766

896

157

926

44

25

Pirkimų
skaičius**

5 642

12 991

536

1 879

551

194

Perkančiųjų
organizacijų
skaičius***

5 528

12 563

528

1 656

432

158

Specifikacijų
skaičius*

796

671

190

289

46

18

Pirkimų
skaičius**

6 082

10 431

610

1 644

694

107

Perkančiųjų
organizacijų
skaičius***

6 026

10 243

594

1 474

513

94

Specifikacijų
skaičius*

894

708

198

426

65

35

Pirkimų
skaičius**

10 171

19 675

880

4 256

694

289

Perkančiųjų
organizacijų
skaičius***

10 002

18 605

801

3 353

523

250

Pastabos:
* Specifikacijų, kurios buvo įsigytos daugiau nei vienos perkančiosios organizacijos per tam tikrą
metų ketvirtį, skaičius
** Specifikacijų įsigijimų skaičius, laikant kiekvienos specifikacijos prekių/paslaugų įsigijimą kaip
atskirą pirkimą
*** Perkančiųjų organizacijų skaičius apskaičiuotas išlaikant perkančiųjų organizacijų unikalumą tik
kiekvienos skirtingos specifikacijos kontekste
Tokie konsolidavimo galimybių ir efekto vertinimo rezultatai parodo, kad perkančiosios
organizacijos turi nemažai galimybių įsigyti prekių ir paslaugų per CPO LT el. katalogą efektyviau,
taupant tiek biudžeto lėšas, tiek administracinius išteklius.
2.5. CPO LT elektroniniu katalogu besinaudojančios perkančiosios organizacijos
Perkančiųjų organizacijų, besiregistruojančiųjų į CPO LT el. katalogą, skaičius kasmet didėja.
Per 2018 m. CPO LT el. kataloge užsiregistravo 135 perkančiosios organizacijos ir metų pabaigai
perkančiųjų organizacijų skaičius sudarė 4 185. Unikalių perkančiųjų organizacijų, bent kartą
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pasinaudojusių CPO LT elektroninėmis sistemomis, skaičius 2018 m. sumažėjo 8,6 proc. arba 199
įstaigomis (žr. 9 pav.).

9 pav. Perkančiųjų organizacijų, bent kartą pasinaudojusių CPO LT el. katalogu, skaičiaus
dinamika 2013-2018 m.
Perkančiųjų organizacijų skaičiaus mažėjimui įtakos turėjo 2018 m. prasidėjęs viešojo
sektoriaus įstaigų optimizavimo procesas – dalis įstaigų, kurios naudojosi CPO LT el. katalogu 2017
m., bet nebepasinaudojo 2018 m., buvo reorganizuotos ar likviduotos. Taip pat, tokiam aktyvių
perkančiųjų organizacijų skaičiaus mažėjimui turėjo įtakos pasikeitęs viešųjų pirkimų teisinis
reglamentavimas nuo 2017 m. liepos mėnesio: didžiausi perkančiųjų organizacijų skaičiaus
praradimai buvo pirkimo moduliuose, kuriuose vidutinė vieno pirkimo vertė yra mažesnė nei 3 tūkst.
eurų. Taip pat, didžioji dalis įstaigų, nebesinaudojusių Katalogu 2018 m. – daugiabučių namų
savininkų bendrijos, seniūnijos, daug smulkių ikimokyklinio ir bendrojo lavinimo švietimo įstaigų,
kurių beveik arba visi pirkimai – mažos vertės.
Daugiausia pirkimų per CPO LT el. katalogą 2018 m. vykdė didžiosios šalies gydymo įstaigos
bei Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Stambiausius pirkimus vykdė Valstybinė ligonių kasa
prie Sveikatos apsaugos ministerijos, didžiosios šalies gydymo įstaigos, Ignalinos atominė elektrinė
ir Vilniaus universitetas. Apibendrinta informacija apie šių įstaigų pirkimus per CPO LT el. katalogą
pateikiama 10 lentelėje.
10 lentelė
Informacija apie daugiausia pirkimų ir stambiausius pirkimus įvykdžiusių įstaigų
įsigijimus
Pirkimų vertė
Pirkimų skaičius
Pagrindiniai pirkimų
Perkančioji organizacija
2018 m., mln.
2018 m., vnt.
objektai
Eur
Daugiausia pirkimų (pagal skaičių) vykdžiusios perkančiosios organizacijos
Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninė Kauno
462
7,9
Vaistiniai preparatai
klinikos
Biuro reikmenys,
Lietuvos sveikatos mokslų
kompiuterinė ir biuro
265
1,0
universitetas
įranga, spausdintuvų
eksploatacinės medžiagos
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Vilniaus universiteto ligoninė
224
10,0
Santaros klinikos
Respublikinė Šiaulių ligoninė
173
3,3
Vaistiniai preparatai
Respublikinis priklausomybių
155
0,3
centras
Stambiausius pirkimus (pagal vertę) vykdžiusios perkančiosios organizacijos
Valstybinė ligonių kasa prie
Sveikatos apsaugos
123
40,9
ministerijos
Vilniaus universiteto ligoninė
224
10,0
Vaistiniai preparatai
Santaros klinikos
Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninė Kauno
462
7,9
klinikos
Ignalinos atominė elektrinė
57
6,6
Elektros energija
Vilniaus universitetas
43
6,0

Iš 10 lentelės duomenų matyti, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigos 2018 m. buvo
didžiausios CPO LT el. katalogo naudotojos, o pagrindinis jų pirkimų objektas buvo vaistiniai
preparatai: bendrai šios įstaigos įvykdė beveik 19 proc. visų šio pirkimo modulio užsakymų skaičiaus.
Stambiausius pirkimus 2018 m. vykdė Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos:
šios įstaigos pirkimų vertė per CPO LT el. katalogą sudaro beveik 58 proc. viso vaistų pirkimo
modulio užsakymų vertės.
2.6. CPO LT elektroninio katalogo tiekėjai
Plečiantis centralizuojamų objektų asortimentui bei atnaujinant pirkimo modulius didėja ir
tiekėjų, siūlančių prekes, paslaugas ir darbus įsigyti per CPO LT el. katalogą, skaičius. 2018 m.
pirkimuose per CPO LT el. katalogą dalyvavo 574 tiekėjai, kas yra beveik 8 proc. daugiau nei 2017
metais. Viešųjų pirkimų konkursus 2018 m. laimėjo apie 6 proc. daugiau skirtingų tiekėjų, nei 2017
m., – 532. Tiekėjų konkurencijos pokytis skirtinguose pirkimo moduliuose matomas 11 lentelėje.
11 lentelė
CPO LT el. katalogo tiekėjų 2017-2018 m. konkurencijos lentelė
Unikalių tiekėjų,
Vidutinis
teikusių
Vieno tiekėjo
pasiūlymų skaičius
pasiūlymus,
pirkimų skaičius
Modulis
skaičius
2017 m. 2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m. 2018 m.
11,86
11,89
14
13
Apsaugos paslaugos
14,57
14
16
14
Energijos vartojimo auditas
7
8,14
17
21
1
Biuro reikmenys
6,34
7,75
10
10
1
Degalai talpyklose
11,87
13,63
19
20
Eksploatacinės medžiagos
7
6,01
7
8
Elektros energija
2
2
2
2
Fiksuotas ryšys
Investicijų planų ir energetinio
naudingumo sertifikatų rengimo
10,3
18
paslaugos
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Judrusis ryšys
Kanceliarinės prekės iš
socialinių įmonių
Kilimėlių nuoma ir keitimas
Kompiuterinė ir biuro įranga
Kurjerių paslaugos
Medicininė įranga
Medicininiai prietaisai
Mobilieji telefonai
Pašto paslaugos
Projekto ekspertizės paslaugos
Skalbimas iš socialinių įmonių
Skalbimo paslaugos
Spausdinimo įrangos nuoma
Spausdintuvai ir
daugiafunkciniai įrenginiai
Statinių projektavimo paslaugos
Statybos rangos darbai be
projektavimo
Statybos rangos darbai su
projektavimu
Techninė priežiūra
Vaistai
Valymo paslaugos
Valymo paslaugos iš socialinių
įmonių
Vertimo paslaugos
Žemės sklypai
Vidurkis

3,2

4

5

4

-

-

1,62

1,34

3

2

76

61

2,92
5,98
1,77
1,45
1,44
4,95
1,76
4,43
2,38
9,91
6,16

2,13
6,56
2
1,4
1,36
5,5
1,98
6,43
3
13,67
8,95

3
22
2
13
6
9
2
10
3
16
11

3
22
2
12
6
6
2
8
3
15
9

8
1
8
41
10
9
65
7
-

3
1
34
9
2
1
-

10,37

11,19

13

18

-

-

19,41

17,38

41

57

-

-

4,24

4,30

57

69

10

12

6,31

4,79

88

43

15

6

23,8
5,67
14,08

30,58
5,67
13,54

35
21
17

32
21
18

91
-

83
-

-

9,96

-

10

-

-

10,98
17,95
7,6

12,31
17
8,3

17
18
17,1

15
17
16,1

24,5

21,2

343

212

Iš viso „vieno tiekėjo“ pirkimų per CPO LT el. katalogą:

Iš 11 lentelės duomenų matyti, kad biuro reikmenų pirkimo modulyje 2018 m. padidėjo tiek
vidutinis pateikiamų pasiūlymų skaičius, tiek ir unikalių tiekėjų, teikiančių pasiūlymus, skaičius (16
ir 24 proc. atitinkamai). Panaši situacija buvo ir eksploatacinių medžiagų bei spausdintuvų ir
daugiafunkcinių įrenginių pirkimo moduliuose. Degalų talpyklose, kompiuterinės ir biuro įrangos,
kurjerių ir pašto, skalbimo iš socialinių įmonių paslaugų pirkimo moduliuose unikalių tiekėjų,
teikiančių pasiūlymus, skaičius išliko nepakitęs, tačiau 2018 m. tiekėjai konkursuose dalyvavo
aktyviau. Vidutinis pasiūlymų skaičius padidėjo vidutiniškai apie 22 proc. degalų talpyklose, apie 10
proc. kompiuterinės ir biuro įrangos, apie 13 proc. kurjerių ir pašto paslaugų ir net apie 26 proc.
skalbimo iš socialinių įmonių pirkimo moduliuose. Judriojo ryšio, mobiliųjų telefonų, projekto
ekspertizės, skalbimo paslaugų, spausdinimo įrangos nuomos, techninės priežiūros ir vertimo
paslaugų moduliuose unikalių tiekėjų, teikiančių pasiūlymus, skaičius 2018 m. sumažėjo, tačiau
tiekėjai viešųjų pirkimų konkursuose dalyvavo aktyviau.
Pažymėtina, kad 2018 m. visuose pirkimo moduliuose pirkimų, kuriuose pasiūlymus teikė tik
vienas tiekėjas, skaičius mažėjo. Bendrai per 2018 m. vieno tiekėjo pirkimų per CPO LT Katalogą
sumažėjo nuo 343 iki 212, t. y. daugiau nei 38 proc. Toks pokytis vertinamas teigiamai, kadangi rodo
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tiekėjų konkurencijos per Katalogą didėjimą. 2018 m. vieno tiekėjo pirkimų per CPO LT el. katalogo
dalis sudarė 0,97 proc. visų pirkimų per CPO LT skaičiaus.
Kaip ir anksčiau, didžioji dalis Katalogo tiekėjų yra mažos ir vidutinės įmonės (smulkiojo ir
vidutinio verslo subjektai, toliau – SVV subjektai) – apie 90 proc. visų tiekėjų. Tačiau, SVV subjektų
ir didžiųjų įmonių struktūra Kataloge nežymiai pakito – 2017 m. SVV subjektų buvo vidutiniškai
apie 94 proc. Nagrinėjant viešųjų pirkimų konkursų, vykstančių per CPO LT el. katalogą, laimėtojus,
taip pat matomi struktūros pasikeitimai (žr. 10 pav.). Taip yra dėl pirkimų vaistų, elektros energijos
ir judriojo ryšio pirkimo moduliuose: vaistų modulyje 12 iš 20 tiekėjų, judriojo ryšio – 3 iš 4, elektros
energijos – 4 iš 7 tiekėjų yra stambios įmonės.
SVV subjektų laimėtų viešųjų pirkimų vertės dalis nuo visų viešųjų pirkimų vertės 2018 m.
sudarė apie 43 proc. Pažymėtina, kad per metus rodiklio reikšmė sumažėjo 8,5 procentiniais punktais.

6%
30 %

94 %
70 %

10 pav. 2017-2018 m. konkursų (pagal skaičių) laimėtojų struktūra pagal subjekto dydį
Vertinant SVV subjektų dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose per CPO LT el. katalogą (12
lentelė) matome, kad daugelyje modulių – energijos vartojimo audito, biuro reikmenų, eksploatacinių
medžiagų, kilimėlių nuomos ir keitimo, kurjerių paslaugų, medicininių prietaisų, projekto
ekspertizės, skalbimo paslaugų, spausdinimo įrangos bei jos nuomos, techninės priežiūros bei vertimo
paslaugų – tiek 2017, tiek 2018 m. visi viešųjų pirkimų per CPO LT el. katalogą dalyviai buvo SVV
subjektai.
12 lentelė
SVV subjektų teiktų pasiūlymų dalis nuo visų pateiktų pasiūlymų CPO LT Kataloge
SVV subjektų pasiūlymų kiekis
nuo visų pasiūlymų, proc.

Modulis

2017 m.
40,07%
100%
100%

Apsaugos paslaugos
Energijos vartojimo auditas
Biuro reikmenys

22

2018 m.
42,00%
100%
100%
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Degalai talpyklose
Eksploatacinės medžiagos
Elektros energija
Fiksuotas ryšys
Investicijų planų ir energetinio naudingumo sertifikatų
rengimo paslaugos
Judrusis ryšys
Kanceliarinės prekės iš socialinių įmonių
Kilimėlių nuoma ir keitimas
Kompiuterinė ir biuro įranga
Kurjerių paslaugos
Medicininė įranga
Medicininiai prietaisai
Mobilieji telefonai
Pašto paslaugos
Projekto ekspertizės paslaugos
Skalbimas iš socialinių įmonių
Skalbimo paslaugos
Spausdinimo įrangos nuoma
Spausdintuvai ir daugiafunkciniai įrenginiai
Statinių projektavimo paslaugos
Statybos rangos darbai be projektavimo
Statybos rangos darbai su projektavimu
Techninė priežiūra
Vaistai
Valymo paslaugos
Valymo paslaugos iš socialinių įmonių
Vertimo paslaugos
Žemės sklypai
Vidurkis

78,73%
100%
42,86%
50,00%

87,39%
100%
39,76%
50,00%

-

100%

31,73%
100%
100%
33,09%
100%
85,71%
100%
42,93%
42,08%
100%
100%
100%
100%
100%
90,29%
92,88%
81,75%
100%
6,72%
63,52%
100%
94,44%
78,51 %

25,11%
100%
100%
57,45%
100%
85,07%
100%
50,33%
50,73%
100%
100%
100%
100%
100%
90,56%
96,09%
82,06%
100%
6,67%
59,31%
69,76%
100%
94,12%
80,21 %

Iš 12 lentelės duomenų matyti, kad ir daugelyje kitų modulių didžiąją dalį pasiūlymų teikė
SVV subjektai. Tačiau apsaugos paslaugų, judriojo ryšio, elektros energijos, kompiuterinės ir biuro
įrangos, mobiliųjų telefonų, pašto paslaugų ir vaistų pirkimo moduliuose SVV subjektų teiktų
pasiūlymų dalis buvo mažesnė nei 50 proc. (kompiuterinės ir biuro įrangos, mobiliųjų telefonų ir
pašto paslaugų moduliuose 2018 m. SVV subjektų pasiūlymų dalis nuo visų pasiūlymų šiek tiek
viršijo 50 proc.). Pažymėtina, kad vaistų modulyje SVV subjektų teiktų pasiūlymų dalis yra ypač
maža ir nesiekia net 7 proc.
2018 m. CPO LT el. katalogas pasipildė valymo paslaugų iš socialinių įmonių pirkimo
moduliu. Taip plėsdama asortimentą, CPO LT prisideda prie socialinių įmonių plėtros ir įtraukimo į
viešųjų pirkimų sistemą. 2018 m. per CPO LT Katalogą buvo galima įsigyti kanceliarinių prekių,
paprasto ir specializuoto skalbimo paslaugų bei valymo paslaugų išskirtinai iš socialinių įmonių. Taip
pat, socialinės įmonės turi galimybę konkuruoti ir su kitais subjektais visuose pirkimo moduliuose.
2018 m. per CPO LT el. katalogą įvyko 394 pirkimai iš socialinių įmonių, kas yra beveik 67 proc.
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daugiau nei 2017 m. Bendrai per Katalogą viešųjų pirkimų konkursus 2018 m. laimėjo 16 skirtingų
socialinių įmonių, t. y. apie 45 proc. daugiau nei 2017 m., kai konkursus laimėjo 11 skirtingų įmonių,
turinčių socialinės įmonės statusą. 2017-2018 m. pirkimų iš socialinių įmonių vertės dalis nuo visų
viešųjų pirkimų, įvykdytų per CPO LT, vertės sudarė apie 3 proc.
2.7. Žalieji pirkimai per CPO LT elektroninį katalogą
CPO LT kasmet atnaujina žaliųjų prekių ir paslaugų asortimentą elektroniniame kataloge.
Tokios prekės ir paslaugos atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 18 d.
įsakyme Nr. D1-60 „Dėl produktų, kuriems viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos
kriterijai sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios
organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus. 2018 m. CPO LT el. katalogas pasipildė valymo paslaugų iš
socialinių įmonių moduliu, kurio visos specifikacijos atitinka minėto įsakymo nuostatas. Pažymėtina,
kad 2018 m. buvo ir žaliųjų prekių praradimų CPO LT el. kataloge: atnaujinant spausdinimo įrangos
eksploatacinių medžiagų modulį buvo nustatyta, kad nė vieno tiekėjo prekės neatitinka reikalavimų
žaliosioms prekėms. Žaliųjų pirkimų skaičiaus ir vertės dinamika 2013-2018 m. pateikiama 11 pav.

11 pav. „Žaliųjų“ pirkimų skaičiaus ir vertės dinamika 2013-2018 m.
Kadangi eksploatacinės medžiagos 2018 m. nebebuvo vertinamos kaip žaliosios prekės,
eksploatacinių medžiagų pirkimų, atitinkančių „žaliuosius“ reikalavimus, skaičius mažėjo apie 22
proc. arba kiek daugiau nei 1 600 pirkimais, lyginant su 2017 m. rezultatu. Pažymėtina, kad
eksploatacinių medžiagų užsakymų 2018 m. buvo daugiau nei 1 500. Taip pat, įtakos turėjo pirkimų
skaičiaus mažėjimas ir kituose pirkimo moduliuose.
Nors žaliųjų pirkimų skaičius mažėjo, šių pirkimų vertė išaugo daugiau nei perpus. Kadangi
žaliosios prekės ir paslaugos yra tuose pirkimo moduliuose, kuriuose vidutinė vieno užsakymo vertė
2018 m. didėjo (biuro reikmenų, kompiuterinės ir biuro įrangos, spausdintuvų ir daugiafunkcinių
įrenginių bei valymo paslaugų pirkimo moduliuose), analogiška kitimo tendencija pastebima ir tarp
žaliųjų prekių ir paslaugų. 2018 m. žaliųjų pirkimų skaičiaus ir vertės struktūra pateikiama 12 pav.
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12 pav. 2018 m. „žaliųjų“ pirkimų, įvykdytų per CPO LT skaičiaus ir vertės struktūra
Kaip ir 2017 m., daugiau nei 60 proc. visų žaliųjų pirkimų skaičiaus sudarė biuro reikmenų
pirkimai. Apie 23 proc. pirkimų sudarė kompiuterinės ir biuro įrangos pirkimai. Lyginant su 2017 m.,
šių pirkimų skaičius struktūroje padidėjo 7 procentiniais punktais – 2017 m. šio pirkimo modulio
užsakymai sudarė apie 16 proc. visų žaliųjų pirkimų skaičiaus. Didžiausios pirkimų vertės užsakymai
buvo kompiuterinės ir biuro įrangos pirkimo modulyje – apie pusę visos žaliųjų pirkimų vertės. Per
2018 m. sumažėjo biuro reikmenų vertės dalis (nuo 31,5 iki 16 proc.) ir padidėjo valymo paslaugų
vertės dalis. 2018 m. valymo paslaugų vertė (tiek iš socialinių įmonių, tiek ir iš kitų tiekėjų) sudarė
beveik trečdalį visos žaliųjų pirkimų vertės.
Žaliųjų pirkimų dalies (pagal pirkimų skaičių ir vertę) nuo visų pirkimų, įvykdytų tuose
pirkimo moduliuose, dinamika pateikta 13 pav.

13 pav. Žaliųjų pirkimų dalies nuo visų pirkimų dinamika 2013-2018 m.
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Iš 13 pav. matyti, kad žaliųjų pirkimų skaičiaus dalis nuo visų pirkimų, įvykdytų tuose pirkimo
moduliuose, kuriuose yra žaliųjų prekių ir paslaugų specifikacijų, kiekvienais metais nuo 2013 iki
2018 m. buvo panaši ir sudarė ne mažiau kaip 76,8 proc. kasmet. Žaliųjų pirkimų vertės dalis nuo
visų pirkimų tuose pirkimo moduliuose vertės 2013-2018 m. taip pat kito nežymiai ir kasmet sudarė
apie 70 proc. ir daugiau. 2018 m. žaliųjų pirkimų dalis nuo viešųjų pirkimų tuose pirkimo moduliuose,
kuriuose yra žaliųjų prekių ir paslaugų specifikacijų, tiek pagal pirkimų skaičių, tiek pagal vertę
sudarė apie 86-88 proc.
Pažymėtina, kad vykdant žaliuosius pirkimus per CPO LT el. katalogą 2018 m.
perkančiosioms organizacijoms pavyko sutaupyti apie 23 proc. numatyto pirkimams biudžeto, t. y.
beveik 11 mln. eurų.
2.8. Pirkimai per Elektroninį pirkimų centrą ir CPO LT elektroninį katalogą
daugiabučių namų modernizavimui
Elektroninis pirkimų centras (toliau – EPC) – CPO LT valdoma elektroninė sistema, kurioje
subjektai, kuriems nėra taikomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, gali įsigyti
daugiabučių namų atnaujinimui reikalingas paslaugas ir darbus. Ši sistema pradėjo veikti nuo 2017
m. vasario 14 dienos.
2018 m. per EPC buvo galima įsigyti statybos rangos darbų su ir be projektavimo, techninės
priežiūros, projektavimo ir projekto vykdymo, projekto ekspertizės paslaugų, taip pat investicinių
planų ir energinių sertifikatų rengimo paslaugų. 2018 m. vien per EPC perkantieji subjektai įsigijo
darbų ir paslaugų už 10,7 mln. eurų, o šių pirkimų metu pavyko sutaupyti daugiau nei 1,8 mln. eurų,
t. y. vidutiniškai apie 15 proc. numatyto biudžeto.
Bendra informacija apie pirkimus daugiabučių namų atnaujinimui per CPO LT valdomas
elektronines sistemas pateikiama 14 pav.

14 pav. Informacija apie 2018 m. pirkimus daugiabučių namų modernizavimui per CPO LT
valdomas sistemas
Bendrai daugiabučių namų remontui ir modernizavimui tiek per CPO LT el. katalogą, tiek per
EPC buvo įvykdyta 1 128 pirkimai, kurių bendra vertė yra daugiau nei 38 mln. eurų. Pirkimų metu
pirkėjams pavyko sutaupyti beveik 9 mln. eurų arba vidutiniškai apie 19 proc. nuo numatyto
pirkimams biudžeto.
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2.9. Socialinė-profesinė komunikacija: mokymai, apklausos, tarptautinis ir
tarpinstitucinis bendradarbiavimas
2018 m. CPO LT atstovai aktyviai dalyvavo įvairiuose renginiuose, skaitė pranešimus, rengė
mokymų sesijas perkančiosioms organizacijoms visoje Lietuvoje, taip pat organizavo seminarądiskusiją asmens sveikatos priežiūros įstaigoms. Renginių metu buvo apmokyta apie 550 asmenų.
Mokymų metu dalyviai pildė apklausos anketas, įvertindami mokymų kokybę, patogumą naudotis
Katalogu, teikdami savo pasiūlymus ir pageidavimus. Taip pat, siekiant efektyvinti savo veiklą bei
tobulinti pirkimų modulius, Kataloge buvo formuojamas klausimynas, perkančiajai organizacijai
užpildžius kiekvieną užsakymą. Anketoje buvo prašoma įvertinti Katalogo asortimentą, užsakymo
pateikimo patogumą ir kt. Apibendrinti apklausų rezultatai pateikiami 15 pav.

97 % respondentų CPO LT mokymus įvertino gerai arba labai gerai

95 % respondentų Katalogo asortimentą

9 iš 10 respondentų Katalogu naudotis

įvertino teigiamai: rado tai, ko ieškojo

lengva ir patogu

15 pav. Apibendrinti 2018 m. apklausų rezultatai
Iš 15 pav. matyti, kad 97 proc. respondentų CPO LT rengtais mokymais buvo patenkinti –
mokymų kokybę įvertino „gerai“ ir „labai gerai“. Atsakydami į anketos klausimus, 94 proc.
respondentų nurodė, kad mokymų metu į visus jų turimus klausimus buvo atsakyta. Apie 88 proc.
respondentų nurodė, kad iš CPO LT gauna pakankamai pagalbos ir metodinės informacijos.
Vertindami CPO LT el. katalogo asortimentą, 95 proc. respondentų nurodė, kad formuodami
užsakymus CPO LT elektroninėse sistemose randa jų poreikius atitinkančių prekių, paslaugų ir darbų
specifikacijų. Vidutiniškai 9 iš 10 respondentų nurodė, kad Katalogu naudotis lengva ir patogu, su
jokiomis problemomis nėra susidūrę. Dalis respondentų, neigiamai atsakę į šį klausimą, pažymėjo,
kad kiek sudėtingiau Katalogu naudotis naujiems darbuotojams. Išreikšdami savo poreikius, dauguma
respondentų nurodė, kad šiuo metu aktualiausia mokymų tema yra konsoliduotieji pirkimai per CPO
LT el. katalogą.
Centralizuojant vis naujus pirkimo objektus bei atnaujinus jau esamus pirkimo modulius
dažnai susiduriama su ekspertinių žinių trūkumu, rengiant technines specifikacijas ir pirkimo
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dokumentus, todėl 2018 m. buvo priimtas sprendimas skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Dėl
šios priežasties buvo nutarta inicijuoti bendradarbiavimo sutarčių pasirašymą su tiekėjus ir
perkančiąsias organizacijas vienijančiomis asociacijomis, į pirkimų techninių specifikacijų projektų
rengimo procesą įtraukti ekspertus iš perkančiųjų organizacijų, aktyviau vykdyti rinkos konsultacijas.
Skatinant socialinę-profesinę komunikaciją, 2018 m. buvo pasirašytos pirmosios bendradarbiavimo
sutartys su Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga bei Lietuvos projektavimo įmonių ir Lietuvos
statybininkų asociacijomis. Vykdant tarpinstitucinį bendradarbiavimą, buvo telktasi ekspertus
atnaujinant projektavimo ir techninės priežiūros pirkimo modulius, derinant rangos darbų sutarčių
nuostatas. Tikimasi, kad ekspertinė pagalba padės kokybiškiau parengti techninių specifikacijų ir
pirkimo dokumentų projektus, kas sudarys sąlygas greičiau įvykdyti viešojo pirkimo procedūras ir
sukurti / atnaujinti pirkimo modulius.
Taip pat, 2018 m. buvo užmegztas bendradarbiavimas su Vengrijos centrine perkančiąją
organizacija bei parengta ir Europos centrinių perkančiųjų organizacijų asociacijai pateikta paraiška
dėl narystės. Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose bei seminaruose, bendradarbiavimas su
kitomis Europos centrinėmis perkančiosiomis organizacijomis leis dalintis gerąja praktika, panaudoti
užsienio kolegų patirtį centralizuojant naujus pirkimų objektus, kaupti kompetenciją bei didinti CPO
LT žinomumą Europoje ir pasaulyje.
2.10. CPO LT kaip kompetencijų centras
2018 m. lapkričio 15 d. Ūkio ministro įsakymu CPO LT valdymo struktūra papildyta Pirkimų
vykdymo skyriumi, kuris nuo 2019 m. sausio 1 d. vykdo ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo
srities įstaigų pirkimus pagal įgaliojimus. Palyginimui, 2018 m. CPO LT atliko vieną pirkimą pagal
įgaliojimą, tačiau, numatoma, kad 2019 m. tokių pirkimų skaičius gali siekti net iki 300 pirkimų (žr.
16 pav.).

~250 -

16 pav. CPO LT pirkimų pagal įgaliojimą skaičius: 2018 m. faktinė ir 2019 m. numatoma
reikšmės
Nuo 2019 m. pradžios CPO LT vykdo ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo srities
įstaigų – Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Nacionalinio akreditacijos biuro, Lietuvos
metrologijos inspekcijos, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros, Lietuvos standartizacijos
departamento, Informacinės visuomenės plėtros komiteto – viešuosius pirkimus, kurių vertė viršija 3
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tūkst. eurų. Taip pat, CPO LT valdybos pritarimu vykdo Respublikinės Vilniaus psichiatrijos
ligoninės viešuosius pirkimus, kurių vertė viršija 10 tūkst. eurų.
Manoma, kad toks žingsnis padės kokybiškiau vykdyti viešuosius pirkimus, dalį viešojo
pirkimo objektų skirtingoms įstaigoms apjungti ir konsoliduoti, sutaupyti žmogiškųjų ir finansinių
išteklių. Tokiu būdu, CPO LT plečia savo funkcijas bei tampa kompetencijų centras.
2.11. Vidaus procesų tobulinimas
Siekiant efektyvinti procesų valdymą, užduočių paskyrimą ir atsakomybę, darbuotojų krūvio
kontrolę CPO LT veikloje įdiegtas Redmine valdymo įrankis. CPO LT kasdienė veikla etapiškai
perkeliama į šį įrankį, kuris padės užtikrinti informacijos valdymą realiu laiku, eliminuos
pasikartojančio darbo faktorių, padės nustatyti ir įvertinti atskirtų procesų vykdymo trukmę. Įrankis
taip pat padės detalizuoti procesus, optimizuoti veiklą, sutaupyti finansinių ir žmogiškųjų išteklių.
Taip pat, buvo dokumentų valdymo sistemoje buvo įdiegtas funkcionalumas, leidžiantis įstaigos
viduje efektyviai derinti dokumentus elektroniniu būdu.
Siekiant skatinti darbuotojus, juos motyvuoti ir didinti norą siekti kuo geresnių rezultatų
sukurta ir CPO LT direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 3V-349 „Dėl Viešosios įstaigos
CPO LT darbuotojų motyvacinės sistemos“ patvirtinta darbuotojų motyvacinė sistema.
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III. CPO LT 2018 M. VEIKLA: SVARBIAUSI
DARBAI, VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO
PRIEMONIŲ IR VIEŠINIMO PLANŲ
ĮGYVENDINIMAS
CPO LT 2018 m. veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m.
gegužės 2 d. įsakymu Nr. 4-259 „Dėl viešosios įstaigos CPO LT 2018 m. veiklos plano patvirtinimo“,
numatyti svarbiausi 2018 m. atlikti darbai pateikti 13 lentelėje. Informacija apie CPO LT veiklos
efektyvumo didinimo 2018 m. priemonių plano ir viešinimo plano vykdymą pateikiama atitinkamai
14 ir 15 lentelėse.
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13 lentelė
Viešosios įstaigos CPO LT 2018 metų veiklos plano pagal veiklas ir terminus vykdymas 2018 m. I-IV ketv.
Įstaigos veiklos
pavadinimas
1. CPO LT elektroninio
katalogo naujų pirkimų
modulių sukūrimas

Veiklos vertinimo rodikliai
Planinė
reikšmė/
Pavadinimas ir mato vienetas
faktinė
reikšmė
1.1. Sukurtų naujų modulių skaičius,
3:
vnt.:
(4)
1) Valymo paslaugų iš socialinių įmonių
pirkimo modulis
2) Degalų degalinėse pirkimo modulis

3) Sauskelnių ir susijusių prekių pirkimo
modulis

2. CPO LT elektroninio
katalogo 18 pirkimų
modulių atnaujinimas

2.1. Atnaujintų modulių skaičius, vnt.:

Vykdymo
terminas
(mėn. arba
ketvirčiais)
I-IV:
I
II-III

III-IV

18:
(18)

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

I-IV:

1.1. Sukurti nauji moduliai:
1) Valymo paslaugos iš socialinių įmonių – I ketv.
2) Degalai degalinėse – IV ketv. pasirašytos
preliminariosios sutartys. Viešojo pirkimo procedūros
užsitęsė dėl tiekėjų pretenzijų ir teisminių ginčų
3) Sauskelnės ir susijusios prekės – IV ketv.
Modulis paleistas pagal Dinaminę pirkimo sistemą,
kuomet nauji tiekėjai bet kuriuo sistemos galiojimo
laikotarpiu gali būti įtraukti į pirkimą ir dalyvauti
konkrečiuose užsakymuose
Papildomai:
1) Investicijų planai ir energetinio naudingumo
sertifikatai – II ketv;
2) Pastatų projektavimo paslaugos – IV ketv.
2.1. Atnaujintų modulių skaičius, vnt.:

I

1) Biuro reikmenų užsakymai – I ketv.
2) Spausdinimo įrangos eksploatacinių medžiagų
užsakymai – I ketv.
3) Spausdintuvų ir daugiafunkcinių įrenginių užsakymai
– I ketv.
4) Kompiuterinės ir biuro įrangos užsakymai – I ketv.

II

5) Pašto paslaugos – III ketv.

I
I
I
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6) Kurjerių paslaugos

II

6) Kurjerių paslaugos – III ketv.

7) Medicininių prietaisų užsakymai

III

7) Medicininių prietaisų užsakymai – Valstybinė ligonių
kasa laiku nepateikė techninės specifikacijos projekto,
todėl pirkimo procedūros užsitęsė. Pirkimo procedūros
užbaigtos 2019 m.

8)
Medicinos
įrangos
endoprotezų) užsakymai

III

8) Medicinos įrangos (sąnarių endoprotezų) užsakymai –
Valstybinė ligonių kasa nepateikė atnaujintos techninės
specifikacijos

9) Valymo paslaugos

III

9) Valymo paslaugos – IV ketv.

10) Kanceliarinės prekės iš socialinių
įmonių
11) Energijos vartojimo audito atlikimo
paslaugos

III

10) Kanceliarinės prekės iš socialinių įmonių – IV ketv.

III

12) Mobilieji telefonai
13) Apsaugos paslaugos
14) Elektros energija

III
III
III

15) Projektavimo paslaugos

III

11) Energijos vartojimo audito atlikimo paslaugos – III
ketv. Atnaujintas modulis paleistas pagal Dinaminę
pirkimo sistemą, kuomet nauji tiekėjai bet kuriuo
sistemos galiojimo laikotarpiu gali būti įtraukti į pirkimą
ir dalyvauti konkrečiuose užsakymuose.
12) Mobilieji telefonai – IV ketv.
13) Apsaugos paslaugos – IV ketv.
14) Elektros energija – III ketv. Atnaujintas modulis
paleistas pagal Dinaminę pirkimo sistemą, kuomet nauji
tiekėjai bet kuriuo sistemos galiojimo laikotarpiu gali būti
įtraukti į pirkimą ir dalyvauti konkrečiuose užsakymuose
15) Parengus Projektavimo paslaugų techninės
specifikacijos projektą, jis derintas su Viešųjų pirkimų
tarnyba. Atsižvelgiant į jos pastabas ir pasiūlymus,
priimtas sprendimas skaidyti pirkimą į dalis – pastatų ir
inžinerinių statinių projektavimo paslaugos. 2018 m. IV
ketv. sukurtas naujas Pastatų projektavimo paslaugų
pirkimų modulis pagal Dinaminę pirkimo sistemą,
kuomet nauji tiekėjai bet kuriuo sistemos galiojimo
laikotarpiu gali būti įtraukti į pirkimą ir dalyvauti
konkrečiuose užsakymuose. Likusią Projektavimo

(sąnarių
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3. Preliminariųjų sutarčių
sudarymas arba dinaminių
pirkimų
sistemų
sukūrimas

16) Vaistai

III

17) Statinio statybos techninės priežiūros
paslaugos

IV

18) Viešojo fiksuoto telefono ryšys

IV

3.1. Sudarytų sutarčių arba sukurtų
dinaminių sistemų skaičius, vnt.:
1) 95 benzinas ir dyzelinas į talpyklas

6:
(7)

IV:
IV

2) Suskystintos naftos dujos į talpyklas

IV
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paslaugų pirkimų modulio dalį (Inžinerinių statinių
projektavimo paslaugos) numatoma atnaujinti 2019 m.
16) Vaistai – sudarytos preliminariosios sutartys,
vykdomi modulio programavimo darbai užsitęsė dėl
eksperto skyrimo,
didelės
apimties
techninės
specifikacijos projekto derinimo su perkančiosiomis
organizacijomis ir tiekėjais, techninės specifikacijos
papildymo kompensuojamų vaistų poreikiu
17) Statinio statybos techninės priežiūros paslaugos – IV
ketv. Atnaujintas modulis paleistas pagal Dinaminę
pirkimo sistemą, kuomet nauji tiekėjai bet kuriuo
sistemos galiojimo laikotarpiu gali būti įtraukti į pirkimą
ir dalyvauti konkrečiuose užsakymuose
18) Viešojo fiksuoto telefono ryšys – IV ketv.
Papildomai:
1) Paprasto skalbimo paslaugos – IV ketv.;
2) Paprasto skalbimo paslaugos iš socialinių įmonių – IV
ketv.;
3) Specializuoto (sveikatos priežiūros ir kitoms
įstaigoms) skalbimo paslaugos – IV ketv.;
4) Specializuoto (sveikatos priežiūros ir kitoms
įstaigoms) skalbimo paslaugos iš socialinių įmonių – IV
ketv.
3.1. Sudarytų sutarčių arba sukurtų dinaminių
sistemų skaičius, vnt.:
1) 95 benzinas ir dyzelinas į talpyklas – IV ketv.
Atnaujintas modulis bus paleistas pagal Dinaminę
pirkimo sistemą, kuomet nauji tiekėjai bet kuriuo
sistemos galiojimo laikotarpiu gali būti įtraukti į pirkimą
ir dalyvauti konkrečiuose užsakymuose
2) Suskystintos naftos dujos į talpyklas – IV ketv.
Atnaujintas modulis bus paleistas pagal Dinaminę
pirkimo sistemą, kuomet nauji tiekėjai bet kuriuo
sistemos galiojimo laikotarpiu gali būti įtraukti į pirkimą
ir dalyvauti konkrečiuose užsakymuose
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4.
Pirkimų
modulių
administravimas CPO LT
elektroniniame kataloge

3) Judrusis ryšy

IV

4)
Suprojektuotų
žemės
sklypų
paženklinimo vietovėje ir kadastro
duomenų bylų parengimo paslaugos

IV

5) Skalbimo paslaugos
6) Skalbimo paslaugos iš socialinių
įmonių

IV
IV

4.1.
Administruojamų
modulių
skaičius, vnt.:
1) Valymo paslaugos iš soc. įmonių

35:
(35)

2) Bendrieji ir specialieji rangos darbai
be projektavimo
3) Statinio statybos techninės priežiūros
paslaugos;
4) Energijos vartojimo audito atlikimo
paslaugos
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3) Judrusis ryšys – preliminariosios sutartys nesudarytos,
vykdomos viešojo pirkimo procedūros
4) Suprojektuotų žemės sklypų paženklinimo vietovėje ir
kadastro duomenų bylų parengimo paslaugos –
preliminariosios sutartys nesudarytos, vykdomos viešojo
pirkimo procedūros
5) Paprasto skalbimo paslaugos – IV ketv.
6) Paprasto skalbimo paslaugos iš socialinių įmonių – IV
ketv.
Papildomai:
1) Specializuoto (sveikatos priežiūros ir kitoms
įstaigoms) skalbimo paslaugos – IV ketv. sudarytos
preliminariosios sutartys;
2) Specializuoto (sveikatos priežiūros ir kitoms
įstaigoms) skalbimo paslaugos iš socialinių įmonių – IV
ketv. sudarytos preliminariosios sutartys.
3) vadovaudamasi 2018 m. kovo 7 d. Bendradarbiavimo
sutartimi ir 2018 m. kovo 8 d. Utenos apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Įgaliojimu Nr. 89-IL1750, atliko viešojo pirkimo „Molėtų rajono policijos
komisariato pastatų kapitalinio remonto darbų
supaprastintas pirkimas“ procedūros ir 2018 m. rugpjūčio
20 d. pasirašyta viešojo pirkimo sutartis.

I-IV:

4.1. Administruojamų modulių skaičius:

I-IV

1) Valymo paslaugos iš soc. įmonių - TAIP

I-IV
I-IV

2) Bendrieji ir specialieji rangos darbai be projektavimo
- TAIP
3) Statinio statybos techninės priežiūros paslaugos - TAIP

I-IV

4) Energijos vartojimo audito atlikimo paslaugos - TAIP
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I-IV
I-IV
I-IV
I-IV

5) Statinio techninio projekto ekspertizės paslaugos TAIP
6) Kompiuterinė ir biuro įranga - TAIP
7) Spausdintuvai - TAIP
8) Biuro reikmenys - TAIP
9) Spausdinimo įrangos eksploatacinės medžiagos - TAIP

I-IV

10) 95 benzinas ir dyzelinas į talpyklas - TAIP

11) Judrusis ryšys
12) Elektros energija
13) Vaistai
14) Mobilieji telefonai

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

11) Judrusis ryšys - TAIP
12) Elektros energija - TAIP
13) Vaistai- TAIP
14) Mobilieji telefonai - TAIP

15) Spausdintuvų nuomos ir aptarnavimo
paslaugos
16) Kilimėlių nuomos ir keitimo
paslaugos
17) Endoprotezai
18) Medicininiai prietaisai
19) Valymo paslaugos
20) Projektavimo paslaugos

I-IV
I-IV

15) Spausdintuvų nuomos ir aptarnavimo paslaugos TAIP
16) Kilimėlių nuomos ir keitimo paslaugos - TAIP

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

17) Endoprotezai - TAIP
18) Medicininiai prietaisai - TAIP
19) Valymo paslaugos - TAIP
20) Statinių (inžinerinių) projektavimo paslaugos - TAIP

21) Apsaugos paslaugos
22) Paprasto skalbimo paslaugos
23) Specializuoto (sveikatos priežiūros ir
kitoms įstaigoms) skalbimo paslaugos
24) Paprasto skalbimo paslaugos iš
socialinių įmonių
25) Specializuoto (sveikatos priežiūros ir
kitoms įstaigoms) skalbimo paslaugos iš
socialinių įmonių
26) Vertimo paslaugos
27) Pašto ir kurjerių paslaugos

I-IV
I-IV
I-IV

21) Apsaugos paslaugos - TAIP
22) Paprasto skalbimo paslaugos - TAIP
23) Specializuoto (sveikatos priežiūros ir kitoms
įstaigoms) skalbimo paslaugos - TAIP
24) Paprasto skalbimo paslaugos iš soc. įmonių - TAIP

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

I-IV

I-IV
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25) Specializuoto (sveikatos priežiūros ir kitoms
įstaigoms) skalbimo paslaugos iš soc. įmonių – TAIP

I-IV
I-IV

26) Vertimo paslaugos - TAIP
27) Pašto ir kurjerių paslaugos – TAIP
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28) Kanceliarinės prekės iš socialinių
įmonių
29) Viešojo fiksuoto telefono ryšys

I-IV

28) Kanceliarinės prekės iš socialinių įmonių - TAIP

I-IV

29) Viešojo fiksuoto telefono ryšys - TAIP

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

I-IV

30) Suprojektuotų žemės sklypų paženklinimo vietovėje
ir kadastro duomenų bylų parengimo paslaugos - TAIP;

I-IV
II-III
III-IV

31) Suskystintos naftos dujos į talpyklas - TAIP
32) Sauskelnės ir susijusios prekės – TAIP
33) Degalai degalinėse – NE (dėl tiekėjų pretenzijų ir
teisminių ginčų užsitęsė viešojo pirkimo procedūros ir
nusikėlė modulio programavimo darbai);
34) Investicijų planai ir energetinio naudingumo
sertifikatai - TAIP
35) Bendrieji ir specialieji rangos darbai su projektavimo
paslaugomis – TAIP. Modulio galiojimas nepratęstas.
(Atsižvelgiant į tai, kad rangos darbai perkami pagal
techninį projektą, gavus statybą leidžiantį dokumentą,
neliko poreikio. (Aplinkos ministerijos 2017 m. gegužės
23 d. raštas Nr. (14-4)-D8-3790)).
Papildomai:
36) Pastatų projektavimo paslaugos – TAIP.
5.1. TAIP

34) Investicijų planai ir energetinio
naudingumo sertifikatai
35) Bendrieji ir specialieji rangos darbai
su projektavimo paslaugomis

II-IV
I-III

IV
5. Viešinimo
vykdymas

veiklos

6. CPO LT veiklos
efektyvumo didinimas

5.1. Parengtas CPO LT veiklos viešinimo
2018 m. plano projektas
5.2. Įvykdytos CPO LT veiklos viešinimo
plane numatytos veiklos
6.1. Parengtas CPO LT veiklos
efektyvumo didinimo 2018 m. priemonių
projektas
6.2. Įvykdytos CPO LT veiklos
efektyvumo didinimo priemonės

Taip

II

Taip

II-IV

5.2. TAIP

Taip

II

6.1. TAIP

Taip

II-IV

6.2. TAIP
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7. CPO LT kovos su 7.1. Nustatyta Korupcijos pasireiškimo
korupcija
programos tikimybė
įgyvendinimo priemonių
plano įgyvendinimas
7.2. CPO LT darbuotojų viešųjų ir
privačių interesų deklaravimo kontrolė;

8. Naujos CPO LT
informacinės
sistemos
kūrimas

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

Taip

III

Įvykdyta

I-IV

Įvykdyta

I-IV

7.1. Nustatyta Korupcijos pasireiškimo tikimybė – TAIP;
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas viešojoje
įstaigoje CPO LT pateiktas 2018 m. spalio 23 d. raštu Nr.
1S-992.
7.2. CPO LT darbuotojų viešųjų ir privačių interesų
deklaravimo kontrolė – TAIP, vykdoma reguliari
kontrolė
7.3. TAIP

Taip

II-IV

8.1. TAIP

Taip

III-IV

ekspertizės

Taip

II

8.2. Įvykdytos viešojo pirkimo procedūros ir 2019 m. I
ketv. pasirašyta sutartis
9.1. TAIP

priežiūros

Taip

II

9.2. TAIP

II

Papildomai:
1. Sukurtas Techninio darbo projekto parengimo ir
projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo modulis –
II ketv.

I-IV:
I-IV

10.1. Administruojamų preliminariųjų sutarčių skaičius,
6 vnt.:
1) rangos darbai su projektavimu

2) rangos darbai be projektavimo

I-IV

2) rangos darbai be projektavimo

3) investicijų planai ir energetinio
naudingumo sertifikatai
4) projekto ekspertizės paslaugos
5) techninės priežiūros paslaugos.

I-IV

3) investicijų planai ir energetinio
sertifikatai
4) projekto ekspertizės paslaugos
5) techninės priežiūros paslaugos

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
paslaugų pirkimo modulis
9.2. Sukurtas techninės
paslaugų pirkimo modulis

10.1. Administruojamų preliminariųjų
sutarčių skaičius, vnt.:
1) rangos darbai su projektavimu

5
(6)

II-IV
II-IV
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11.
Projekto
„Centralizuotų
viešųjų
pirkimų, vykdomų per VšĮ
CPO
LT
elektroninį
katalogą,
valdymo
sistemos plėtra“ veiklų
įgyvendinimas

11.1. Sukurtų pirkimų modulių skaičius,
vnt.

4
(0)

II

Papildomai:
1) techninio darbo projekto parengimo ir projekto
vykdymo priežiūros paslaugos nuo 2018 m. II ketv.

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

Nauji pirkimų moduliai nesukurti, nes vykdytos projekto
veiklos dėl naujų pirkimų modulių centralizavimo (rinkos
analizės, pirkimo dokumentų rengimas, rinkos
konsultacijos ir kt.).

_____________________________
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14 lentelė
Informacija apie CPO LT veiklos efektyvumo didinimo 2018 m. priemonių plano vykdymą
Veiklos tobulinimo,
efektyvumo
didinimo sritis
1. CPO LT vidinių
procesų
optimizavimas
ir
efektyvumo
didinimas

Sprendžiamos problemos, veiksmai, rezultatai, rizikos

Įvykdymo
data

Pasiektas rezultatas

1.1. Problema – praktinės patirties trūkumas, vykdant centralizuotus
viešuosius pirkimus dinaminės pirkimo sistemos (DPS) pagrindu ir
standartizuotų DPS pirkimo dokumentų nebuvimas.
Veiksmas – standartizuoti prekių, paslaugų ir darbų DPS pirkimų
dokumentų bendrąsias dalis.
Rezultatas – parengti standartizuoti DPS pirkimo dokumentai, kurie
sudaro galimybę formuoti vieningą praktiką, vykdant pirkimus ir
konsultuojant perkančiąsias organizacijas, skirti mažiau laiko CPO LT
viešojo pirkimo komisijoms rengiant prekių, paslaugų, darbų pirkimo
dokumentų bendrąsias dalis.
Rizika – kiekvienas pirkimo objektas ir jo rinka yra individualūs, todėl
gali būti sunkumų standartizuojant prekių, paslaugų ir darbų DPS pirkimų
dokumentų bendrąsias dalis.

2018 m.
II-IV ketv.

1.1.
Įvykdyta.
Standartizuotos prekių, paslaugų ir darbų DPS
pirkimų dokumentų bendrosios dalys.

1.2. Problema – per artimiausius metus numatyta sparti CPO LT
elektroninio katalogo plėtra centralizuojant skirtingus pirkimo objektus,
todėl bus susiduriama su ekspertinių žinių trūkumu, rengiant technines
specifikacijas ir pirkimo dokumentus.
Veiksmas – inicijuoti bendradarbiavimo sutarčių pasirašymą su tiekėjus
ir perkančiąsias organizacijas vienijančiomis asociacijomis, į pirkimų
techninių specifikacijų projektų rengimo procesą įtraukti ekspertus iš
perkančiųjų organizacijų, vykdyti rinkos konsultacijas.
Rezultatas – kokybiškesni techninių specifikacijų projektai ir pirkimo
dokumentai, sudarantys sąlygas greičiau įvykdyti viešojo pirkimo
procedūras ir sukurti naujus/atnaujintus pirkimų modulius.
Rizika – tiekėjų, perkančiųjų organizacijų pasyvus įsitraukimas, rengiant
techninių specifikacijų ir pirkimo dokumentų projektus.

2018 m.
I-IV ketv.

1.2.
Įvykdyta.
Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su
tiekėjus ir perkančiąsias organizacijas
vienijančiomis asociacijomis:
2018 m. spalio 19 d. pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos
gydytojų vadovų sąjunga;
2018 m. lapkričio 28 d. pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos
projektavimo įmonių asociacija;
2018 m. gruodžio 21 d. pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos
statybininkų asociacija.
Sveikatos apsaugos ministerijos ekspertas
įtrauktas į vaistinių preparatų viešojo pirkimo
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komisiją, siekiant parengti kokybiškesnes
technines
specifikacijas
ir
pirkimo
dokumentus, bei greičiau įvykdyti viešojo
pirkimo procedūras.
Atnaujinant ir kuriant naujus pirkimų
modulius vykdomos konsultacijos su
perkančiųjų organizacijų, tiekėjų ir juos
vienijančių asociacijų atstovais.
Visų pirkimų techninių specifikacijų ir
pagrindinių sutarčių projektai skelbiami
viešai, taip pat apie šių projektų paskelbimą
informuojamos suinteresuotos perkančiosios
organizacijos.
1.3. Problema – nutrūkę ryšiai su kitų Europos Sąjungos valstybių narių
centrinėmis perkančiosiomis organizacijomis, todėl neišnaudojamos
galimybės gerinti teikiamų paslaugų kokybę, remtis kitų šalių gerąja
praktika, dalyvauti tarptautiniuose projektuose.
Veiksmas – atkurti tarptautinio bendradarbiavimo ryšius su kitų šalių
centrinėmis perkančiosiomis organizacijomis, dalyvauti tarptautinėse
viešųjų pirkimų konferencijose, seminaruose, pateikti paraišką tapti
Europos centrinių perkančiųjų organizacijų tinklo nariais.
Rezultatas – gerosios patirties panaudojimas centralizuojant viešuosius
pirkimus, CPO LT žinomumo didinimas, galimybė dalyvauti
tarptautiniuose projektuose.

2018 m.
I-IV ketv.

1.3.
Įvykdyta.
CPO LT atstovai dalyvauja viešųjų pirkimų
seminaruose ir konferencijose kitose ES
šalyse.
Užmegztas bendradarbiavimas su Vengrijos
centrine perkančiąja organizacija.
Parengta ir Europos centrinių perkančiųjų
organizacijų asociacijai pateikta paraiška dėl
narystės.

1.4. Problema – nepakankamai efektyvus procesų valdymas, užduočių
paskirstymas ir atsakomybė, nes pasitaiko pasikartojančio darbo,
informacija nėra valdoma realiu laiku.
Veiksmas – procesų detalizavimas ir aiškus atsakomybių paskirstymas,
projektų valdymo įrankio įdiegimas ir jo naudojimas kasdienėje CPO LT
veikloje.
Rezultatas – optimizuoti veiklos procesai, sutaupyti finansiniai ir
žmogiškieji ištekliai.
Rizika – pasipriešinimas projektų valdymo įrankio diegimui, patirties
trūkumas.

2018 m.
IV ketv.

1.4.
Įvykdyta.
CPO LT serveryje įdiegtas Redmine projektų
valdymo įrankis. CPO LT kasdienė vykdoma
veikla etapiškai perkeliama į šį įrankį, siekiant
pereiti prie efektyvaus procesų valdymo.
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1.5. Problema – neskaitmenizuotas dokumentų derinimo procesas
įstaigos viduje.
Veiksmas – atnaujinti CPO LT dokumentų valdymo sistemos licenciją,
įdiegti reikalingus funkcionalumus ir pereiti prie elektroninio dokumentų
derinimo proceso įstaigos viduje.
Rezultatas – dokumentai derinami elektroniniu būdu.
Rizika – dokumentų valdymo sistemos sutrikimai.

2018 m.
III-IV ketv.

1.5.
Įvykdyta.
Atliktos viešojo pirkimo procedūros, įdiegta
nauja dokumentų valdymo sistemos versija
12.5, atnaujinta pilno naudojimo licencija 12
mėn. Apmokytas CPO LT dokumentų
valdymo sistemos administratorius. CPO LT
dokumentų valdymo sistemoje pradedama
dokumentus derinti elektroniniu būdu.

1.6. Problema – bendruosius įstaigos veiklos procesus reglamentuoja
didelis skaičius vidinių teisės aktų, kurie vienas kitą dubliuoja, taip pat kai
kurie iš jų neatitinka pasikeitusio teisinio reguliavimo.
Veiksmas
– peržiūrėti bendruosius įstaigos veiklos procesus
reglamentuojančius vidinius teisės aktus (reglamentus, taisykles ir kt.,
reglamentuojančius darbo tvarką ir susijusius santykius) ir juos suderinti
su esamu teisiniu reguliavimu.
Rezultatas – peržiūrėti CPO LT vidiniai teisės aktai ir optimizuotas jų
skaičius.
Rizika – užsitęsusios konsultacijos su CPO LT darbo taryba.

2018 m.
II-IV ketv.

1.6.
Įvykdyta.
Peržiūrėti vidiniai teisės aktai, įvykdytos
konsultacijos su CPO LT darbo taryba ir
patvirtintas CPO LT darbo reglamentas,
nustatantis bendruosius CPO LT veiklos
organizavimo principus.

1.7. Problema – nesukurta darbuotojų motyvacijos ir skatinimo sistema,
kas mažina darbuotojų motyvaciją ir norą siekti geresnių rezultatų.
Veiksmas – sukurti darbuotojų motyvacijos ir skatinimo sistemą.
Rezultatas – sukurta ir su CPO LT darbo taryba suderinta darbuotojų
motyvacijos ir skatinimo sistema.
Rizika – užsitęsusios konsultacijos su CPO LT darbo taryba,
nepakankamas CPO LT veiklos finansavimas.

2018 m.
III-IV ketv.

1.7.
Įvykdyta.
Viešosios įstaigos CPO LT direktoriaus
2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 3V-349
„Dėl Viešosios įstaigos CPO LT darbuotojų
motyvacinės sistemos“ patvirtinta Viešosios
įstaigos CPO LT darbuotojų motyvacinė
sistema.

1.8. Problema – nepakankamai išnaudojami CPO LT duomenų bazėse
esantys pirkimų duomenys, vykdant centralizuotus viešuosius pirkimus.
Veiksmas – plačiau naudoti turimus duomenis, rengiant ir viešai skelbiant
temines analizes, duomenis apie viešųjų pirkimų vykdymą CPO LT
informacinėse sistemose.

2018 m.
I-IV ketv.

1.8.
Rengiamos ir kiekvieną ketvirtį viešai
skelbiamos vaistinių preparatų įsigijimo per
CPO LT elektroninį katalogą analizės, taip pat
ketvirtinės ir metinės ataskaitos apie viešųjų
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Rezultatas – efektyvesnis viešųjų pirkimų vykdymas CPO LT valdomose
informacinėse sistemose.
Rizika – nepakankami žmogiškieji ištekliai ir kompetencijos, apdorojant
duomenis.

2. CPO LT valdomų
informacinių sistemų
tobulinimas
ir

pirkimų vykdymą CPO LT informacinėse
sistemose.

1.9. Problema – nepakankama CPO LT klientų kompetencija, pildant
užsakymus CPO LT valdomose informacinėse sistemose, kas sąlygoja
didelį konsultavimo poreikį (telefonu, el. paštu).
Veiksmas – metodinių priemonių rengimas, mokymai, kontekstinė
pagalba užsakymo lange.
Rezultatas – efektyvesnis CPO LT žmogiškųjų išteklių panaudojimas,
padidėjęs perkančiųjų organizacijų informuotumas ir kompetencijos,
geresnis pagrindinių sutarčių vykdymas.
Rizika – pasyvus naudojimasis metodinėmis priemonėmis.

2018 m.
I-IV ketv.

1.9.
Įvykdyta.
Rengiamos
atmintinės
perkančiosioms
organizacijoms, kaip tinkamai užpildyti
užsakymą ir vykdyti sudarytą sutartį.
Audituojami perkančiųjų organizacijų pateikti
užsakymai, siekiant pašalinti juose esančias
klaidas.
Organizuojami mokymai, atvirų durų dienos
perkančiųjų organizacijų atstovams.
Prekių, paslaugų ir darbų užsakymų languose
skelbiama aktuali informacija.

1.10. Problema – CPO LT valdo ir administruoja kelias informacines
sistemas, kuriose vykdomi pirkimai. Klientams reikia registruotis ir
užsakymus vykdyti dvejose informacinėse sistemose. Tai mažina
naudojimosi CPO LT informacinėmis sistemomis patogumą ir
patrauklumą, sukuria CPO LT papildomus veiklos kaštus.
Veiksmas – naujos centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo informacinės
sistemos sukūrimui reikalingų dokumentų parengimas ir viešojo pirkimo
procedūrų vykdymas.
Rezultatas – parengti pirkimo dokumentai ir pradėtos vykdyti viešojo
pirkimo procedūros naujos centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo
informacinės sistemos sukūrimui.
Rizika – kompetencijos trūkumas rengiant pirkimo dokumentus,
žmogiškųjų išteklių trūkumas, užsitęsęs pirkimo dokumentų rengimas,
neskirtas finansavimas, užsitęsusios viešojo pirkimo procedūros
(pavyzdžiui, dėl pretenzijų ir pan.).
2.1. Problema – nesukurtos CPO IS ir 2007.katalogas.lt testinės aplinkos,
informacinių sistemų kodai nėra versijuojami.

2018 m.
I-IV ketv.

1.10.
Įvykdyta.
Parengti centralizuotų viešųjų pirkimų
vykdymo informacinės sistemos galimybių
studijos parengimo paslaugų įsigijimo
dokumentai, Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje (CVP IS) įvykdytas
pirkimas ir 2019 m. sausio mėn. pasirašyta
sutartis su konkurso laimėtoju.
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2.1.
Įvykdyta.
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efektyvumo
didinimas

Veiksmas – sukurti CPO IS ir 2007.katalogas.lt testines aplinkas, aprašyti
procesą ir versijuoti kodus.
Rezultatas – sukurtos testinės aplinkos, įdiegtas ir naudojamas įrankis,
leidžiantis versijuoti kodą, sekti jo pakeitimus.

Sukurtos CPO IS ir 2007.katalogas.lt testinės
aplinkos ir sudarytos galimybės versijuoti
kodus.

2.2. Problema – dėl papildomų informacinės sistemos 2007.katalogas.lt
funkcionalumų sukūrimo, siekiant vykdyti pirkimus pagal naująjį viešųjų
pirkimų teisinį reguliavimą, sumažėjo sistemos greitaveika, neefektyviai
naudojami resursai.
Veiksmas – blokuoti neaktyvius ir niekada neprisijungusius naudotojus,
sutvarkyti duomenų bazes, pašalinti archyvinius duomenis (perkeltų,
tačiau nepaleistų pirkimo modulių duomenų pašalinimas iš duomenų
bazių), saugoti priedus ne duomenų bazėse (tiekėjų pasiūlymai,
pagrindinės sutartys, *.zip failai ir pan.).
Rezultatas – geresnė sistemos greitaveika, didesnis klientų
pasitenkinimas, optimizuoti kaštai informacinės sistemos palaikymui ir
administravimui.

2018 m.
III-IV ketv.

2.2.
Įvykdyta.

2.3. Problema – paskutinius du metus neatliktas CPO LT informacinių
sistemų rizikos vertinimas.
Veiksmas – atlikti informacinių sistemų rizikos vertinimą.
Rezultatas – nustatyti CPO LT informacinių sistemų galimi
pažeidžiamumai ir jie ištaisyti.
Rizika – nepakankamas finansavimas.

2018 m.
II-IV ketv.

2.3.
Įvykdyta.

2.4. Problema – neužtikrintas savalaikis organizacinių ir techninių
kibernetinio saugumo reikalavimų įgyvendinimas pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 387 „Dėl
organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų
ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai ir valstybės
informaciniams ištekliams, aprašo patvirtinimo“ nuostatas.
Veiksmas – patikslinti CPO LT vidinius teisės aktus ir parengti
organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų
įgyvendinimo priemonių planą.
Rezultatas – išanalizuotas CPO IS informacinių sistemų atitikimas
organizaciniams ir techniniams kibernetinio saugumo reikalavimams,

2018 m.
II-IV ketv.

2.4.
Įvykdyta.
Patikslinti teisės aktų projektai papildomai
pateikti derinimui Nacionaliniam kibernetinio
saugumo centrui.
Organizacinių ir techninių kibernetinio
saugumo
reikalavimų
įgyvendinimo
priemonių planas bus parengtas suderinus
teisės aktų projektus.
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nustatytos reikalingos įgyvendinti priemonės ir jų vykdymo terminai,
patikslinti ir su kompetentingomis įstaigomis suderinti vidiniai teisės
aktai.
Rizika – užtrukęs derinimas su kompetentingomis įstaigomis.

________________________
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15 lentelė
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Informacija apie CPO LT 2018 m. viešinimo plano vykdymą
Tikslas arba siekiamas
Viešinimo priemonės
Matavimo vienetai
Pasiekti rezultatai
rezultatas
pavadinimas
Skatinti
suinteresuotus 1. Straipsniai
ir Ne mažiau kaip 24 25 publikacijos žiniasklaidoje ir informaciniai
subjektus naudotis CPO LT informaciniai pranešimai
straipsniai
arba pranešimai perkančiosioms organizacijoms
valdomomis
informaciniai pranešimai
informacinėmis pirkimų 2. Pranešimai renginiuose, Pagal poreikį ir galimybes, 17 pranešimų perkančiosioms organizacijoms ir
sistemomis
mokymuose
bet ne mažiau kaip 12 tiekėjams
pranešimų
3. Dalyvavimas televizijos, Pagal poreikį ir galimybes 2 interviu televizijoje ir 3 radijuje
radijo laidose
Skatinti ekonomiškumą,
perkant per CPO LT
valdomas
informacines
pirkimų sistemas

1. Straipsniai
ir
pranešimai, kaip teisingai
vykdyti pirkimus CPO LT
valdomose informacinėse
pirkimų sistemose
2. Statistinės informacijos
apie pirkimus CPO LT
valdomose informacinėse
pirkimų sistemose sklaida
ir viešinimas
Didinti CPO LT klientų 1. Metodinių priemonių
viešųjų pirkimų vykdymo rengimas ir platinimas
kompetencijas
perkančiosioms
organizacijoms

Ne
mažiau
kaip
6 7 publikacijos.
straipsniai
arba
informaciniai pranešimai

Ne mažiau kaip 4 analizių 13 analizių.
parengimas

Ne mažiau kaip 15 įvairių 24
metodinės
metodinių priemonių
organizacijoms.

2. Atmintinės parengimas 1 atmintinė
tiekėjams
3. Mokymai
Apmokyta ne mažiau kaip
300 asmenų
45

priemonės

perkančiosioms

1 atmintinė tiekėjams.
Apmokyta 550 perkančiųjų organizacijų atstovų.
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4.

5.

6.

1. Susitikimai su tiekėjais,
juos
vienijančiomis
asociacijomis
2. Bendradarbiavimo
susitarimų su tiekėjus
vienijančiomis asociacijos
pasirašymas
Užmegzti grįžtamąjį ryšį su 1. Apklausos
klientais ir tobulinti CPO funkcionalumo sukūrimas
LT veiklą
CPO
LT
valdomose
informacinėse
pirkimų
sistemose
2. Perkančiųjų
organizacijų ir tiekėjų
apklausų vykdymas
Skatinti
suinteresuotus
tiekėjus dalyvauti prekių,
paslaugų
ir
darbų
pirkimuose
CPO LT
valdomose informacinėse
pirkimų sistemose

Didinti CPO LT veiklos ir 1. Atvirų
teikiamos
naudos CPO LT
žinomumą visuomenėje

durų

Ne
mažiau
susitikimai

kaip

Ne
mažiau
kaip
bendradarbiavimo
susitarimo pasirašymas

6 8 susitikimai.

1 3 bendradarbiavimo sutartys.

Sukurtas
apklausos Apklausų vykdymo funkcionalumas CPO LT
funkcionalumas
valdomose informacinėse sistemose.

Ne mažiau kaip 4 teminės 4 teminės apklausos.
apklausos

diena Suorganizuotas
vienas 2018 m. gruodžio 20 d. suorganizuota Atvirų durų
atvirų durų renginys CPO diena-seminaras sveikatos priežiūros, gydymo
LT
įstaigų ir slaugos namų viešųjų pirkimų
specialistams.

2. CPO LT veiklos rodiklių Parengti ne mažiau kaip 2 2 informacinės priemonės apie CPO LT veiklos
viešinimas
Ūkio informacines
priemones rodiklius.
ministerijos ekrane
apie CPO LT veiklos
rodiklius
3. Žiniasklaidos stebėsena Nuolat
Vykdoma reguliariai.
ir reagavimas į tikrovės
neatitinkančią informaciją
visuomenės informavimo
priemonėse
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4.
Tarptautinio Pateikti
paraišką
dėl Parengta ir Europos centrinių perkančiųjų
bendradarbiavimo
prisijungimo prie Europos organizacijų asociacijai pateikta paraiška dėl
tobulinimas ir vystymas
centrinių
perkančiųjų narystės.
Užmegztas bendradarbiavimas
su
organizacijų tinklo
Vengrijos centrine perkančiąja organizacija.

_____________
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IV. 2019 M. PLANUOJAMA VEIKLA
Eil.
Nr.

Strateginio tikslo rodikliai

3.

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.

4.

Pirkimų iš socialinių įmonių skaičius, vnt.

1.

2.

5.
6.

Pirkimų vertė per CPO LT elektroninį katalogą,
mln. Eur
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

602

5%

394

414

5,1 %

285,0

395,5

38,8 %

27 %

75 %

48 p. p.

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