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VADOVO ŽODIS
Mes, viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT),
ištikimai vykdome savo misiją – užtikrinti centralizuotų viešųjų
pirkimų efektyvų ir skaidrų vykdymą, racionalų lėšų ir
administracinių išteklių panaudojimą. 2019 m. siekdami
konkrečių tikslų susidūrėme su naujais iššūkiais ir pokyčiais, į
kuriuos, būdami atviri naujovėms, reagavome greitai ir
efektyviai.
Daug dėmesio skyrėme apibrėžti kuo siekiame tapti
netolimoje ateityje ir kokie organizaciniai sprendimai padėtų tai
įgyvendinti. Tirdami perkančiųjų organizacijų pasiūlymus ir
pageidavimus, aiškiai pamatėme, kad ne visi jų poreikiai
prekėms, paslaugoms ir darbams gali būti centralizuojami.
Todėl metų pradžioje įvykdėme struktūrinius pakeitimus ir
įsteigėme naują Pirkimų vykdymo skyrių, sutelkdami profesionalias kompetencijas vykdyti
viešuosius pirkimus pagal įgaliojimą Ekonomikos ir inovacijų, Sveikatos apsaugos ministerijų ir
joms pavaldžių biudžetinių įstaigų bei savivaldos institucijų perkančiosioms organizacijoms. Per
metus penki skyriaus darbuotojai įvykdė 230 pirkimų, iš jų 82 tarptautinius ir supaprastintus,
bendrai daugiau kaip 31,4 mln. Eurų. Tai buvo išties nemažas iššūkis mūsų organizacijai.
Vykdydami viešuosius pirkimus siekėme būti inovatyviais, taikyti efektyviausius viešųjų pirkimų
vykdymo būdus (pvz., elektroninį aukcioną), skatinti tiekėjų rinkoje pokyčius, ypač aktyvinant
vidutinį ir smulkųjį verslą. Šios mūsų pastangos neliko nepastebėtos. Malonu, kad Viešųjų pirkimų
tarnyba (toliau – VPT) įvertino šią gerąją patirtį, įteikusi įstaigai apdovanojimą „Už elektroninio
aukciono taikymą viešuosiuose pirkimuose“. Ne mažiau džiugina šių įvykdytų pirkimų kiekybiniai
rezultatai: buvo sutaupyta daugiau kaip 14,1 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų, kurias viešasis
sektorius ir savivaldybės galėjo efektyviai panaudoti kitiems svarbiems poreikiams.
2019 m. daug pastangų skyrėme elektroninio katalogo asortimento plėtrai. Toliau
įgyvendindami ES struktūrinių fondų dalinai finansuojamą projektą „Centralizuotų viešųjų pirkimų,
vykdomų per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, valdymo sistemos plėtra“, sukūrėme 8 naujus
prekių, paslaugų ir darbų modulius. Siekdami maksimaliai tenkinti perkančiųjų organizacijų
poreikius, dėmesingai ir atsakingai analizavome jų pasiūlymus, pageidavimus, daug dėmesio
skyrėme rinkos konsultacijoms su verslo subjektais. Mūsų pastangos davė teigiamus rezultatus: vis
labiau atitikome elektroninio katalogo naudotojų lūkesčius ir poreikius, ką liudija perkančiųjų
organizacijų apklausos. Jose 97 proc. respondentų nurodė, kad CPO LT elektroniniame kataloge
randa viską, kas joms reikalinga. Tai mūsų įstaigai ypač svarbus ir malonus įvertinimas. VPT
duomenimis 2019 m. iš viso Lietuvoje veikė 7 Centrinės perkančiosios organizacijos, per kurias
buvo įsigyta prekių, paslaugų ir darbų už 386,8 mln. Eur, tame tarpe vien tik per CPO LT – už
316,2 mln. Eur. Svarbu pažymėti, kad būtent per mūsų elektroninį įrankį įvykdytą absoliuti
dauguma visų centralizuotų viešųjų pirkimų (81,75 proc. vertės).
Sėkmingai įgyvendiname savo viziją – CPO LT – perkančioji organizacija, siūlanti
profesionaliausius centralizuotus viešųjų pirkimų vykdymo sprendimus Lietuvoje. Šito mes
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siekiame skaidriai vykdydami viešųjų pirkimų procedūras elektroninėje erdvėje bei eliminuodami
bet kokias korupcijos apraiškų galimybes, didindami tiekėjų (šiuo metu jų yra 720) konkurenciją ir
dėl to taupydami perkančiųjų organizacijų lėšas (per metus – 67,9 mln. Eur), žmogiškuosius ir laiko
išteklius. Mūsų kasdienės pastangos ir atliekami darbai aukštai įvertinti aktyvių Elektroninio
katalogo naudotojų, iš kurių net 95,6 proc. nurodė, kad „CPO LT yra skaidri ir patikima įstaiga“.
Daug dirbame ir stengiamės, kad sulauktume tokio Lietuvos perkančiųjų organizacijų įvertinimo,
tačiau ties tuo nesustojame ir 2020 metais iškėlėme kartelę sau dar aukščiau. Sulaukėme
apdovanojimo ir šalies mastu. CPO LT pelnė antrąją vietą viešųjų pirkimų procesų
skaitmenizavimo apdovanojimuose, Centrinės valdžios institucijų kategorijoje.
2019 m. galime pavadinti CPO LT „atsivėrimo metais“. Suprantame, kad tik profesionalus ir
kompetentingas kolektyvas yra vienas svarbiausių sėkmės rodiklių, galinčių sukurti dinamišką ir
veiklią įstaigą. Išnaudojome visas galimybes tobulindami ir gilindami savo profesines žinias
seminaruose, konferencijose, bendraudami su užsienio partneriais ir perimdami jų gerąją patirtį bei
patys pasidalindami savo geriausia praktika centralizuojant viešuosius pirkimus. Sklandžiam ir
produktyviam tarpinstituciniam bendradarbiavimui 2019 m. pabaigoje kartu su Ekonomikos ir
inovacijų ministerija organizavome konferenciją – diskusiją „Efektyvesni viešieji pirkimai: būdai ir
galimybės“. Renginyje dalyvavo savivaldybių merai, jų pavaduotojai, administracijos direktoriai ir
viešųjų pirkimų specialistai. Renginio metu aptariant viešųjų pirkimų svarbą valstybei, neišnaudotas
galimybes, iššūkius bei vizijas, pristatėme sėkmingai veikiantį CPO LT elektroninį viešųjų pirkimų
katalogą, jo naudą ne tik perkančiosioms organizacijoms, bet ir valstybei. Dalinomės gerąją
centralizavimo praktika. Sklandžiam ir produktyviam tarpinstituciniam bendradarbiavimui
išnaudojome ir kitas komunikavimo formas: pasirašėme bendradarbiavimo sutartis, organizavome
patys arba dalyvavome pakviesti kitų institucijų ir įstaigų pasitarimuose ir diskusijose dėl
centralizuotų viešųjų pirkimų tobulinimo, skirtingų perkančiųjų organizacijų grupių interesų ir
poreikių derinimo ir jų realizavimo kuriant ir atnaujinant technines specifikacijas CPO LT
elektroninio katalogo moduliuose.
Džiaugėmės sėkmingai plėtojamais perkančiųjų organizacijų mokymais. CPO LT
elektroniniame kataloge registruotos 3 839 perkančiosios organizacijos, kurių darbuotojų,
vykdančių viešuosius pirkimus, kompetencijos yra labai skirtingos. Todėl sustiprinome metodinę –
dalykinę pagalbą joms. Organizavome 9 Atvirų durų dienas pagal tikslines grupes ( perkančiosioms
organizacijoms, tiekėjams ir t.t.), 9 seminarus ir mokymus apie pirkimų vykdymą per CPO LT
elektroninį įrankį. Perkančiosioms organizacijoms, veikiančioms visoje Lietuvoje, sudarėme
sąlygas nuotoliniu būdu gauti joms reikalingą informaciją peržiūrint audiovizualinę medžiagą. 2019
m. šia galimybe buvo pasinaudota 1210 kartų. Siekdami abipusio ryšio, mokymų metu visada
klausiame dalyvių nuomonės ir vertinimo. Respondentų anketų analizė leidžia teikti, kad pasiekėme
sau keliamus tikslus: padidinti katalogo naudotojų kompetencijas ir įgūdžius vykdyti užsakymus.
Daugelis dalyvių nurodo, kad po seminarų, mokymų ar konsultacijų „paprasčiau naudotis CPO LT
katalogu“, „užsakymui suformuoti reikia daug mažiau laiko“, „sutartis vykdyti daug paprasčiau ir
lengviau“. Apibendrinant galima konstatuoti, kad net 80 proc. apklaustųjų renginių dalyvių juos
vertina gerai.
2019 m. dirbome nuoširdžiai ir įtemptai, žingsnis po žingsnio įgyvendindami numatytus
rodiklius, spręsdami iškilusius iššūkius, išnaudodami visas galimybes, kad mūsų veikla būtų
reikalinga tūkstančiams viešojo sektoriaus ir savivaldybių institucijų perkančiųjų organizacijų. Mes
dirbame Jums ir dėl Jūsų.
CPO LT
2019 m. veiklos ataskaita

4

TRUMPA APŽVALGA

18,9

43
pirkimų moduliai

tūkst. įvykusių
pirkimų

316,2
mln. Eur
pirkimų vertė

100

67,9

konsoliduotųjų
pirkimų

mln. Eur
sutaupyta

230

37,3

426

pirkimų
pagal
įgaliojimą

mln. Eur
žaliųjų
pirkimų
vertė

pirkimai iš
socialinių
įmonių

CPO LT
2019 m. veiklos ataskaita

5

TURINYS
BENDROJI INFORMACIJA APIE VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ CPO LT ............................................ 6
Finansinis planas .......................................................................................................................... 7
1.1. Dalininko įnašas .................................................................................................................... 7
1.2. 2019 m. finansavimo šaltiniai ............................................................................................... 7
1.3. 2019 m. įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas ....................................................................... 8
1.4. CPO LT sąnaudos ................................................................................................................. 8
1.5. Išmokos vadovams ................................................................................................................ 8
1.6. Kitos išmokos ....................................................................................................................... 9
2. Žmogiškieji ištekliai ..................................................................................................................... 9
3. Įstaigos valdymas ir organizacinė struktūra ................................................................................. 9
II. CPO LT STRATEGINIO 2018-2020 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO IR KITI
VEIKLOS REZULTATAI ................................................................................................................ 11
1. Strateginis tikslas ........................................................................................................................ 11
2. Pasiekti veiklos rezultatai ........................................................................................................... 11
1.1. Administruojamų modulių skaičius, užsakymų juose skaičius ir vertė .............................. 11
1.2. Pirkimo moduliai: dinaminės pirkimo sistemos, populiariausi ir didžiausi pagal pirkimų
vertę moduliai, kainos ir kokybės santykio kriterijus .................................................................... 15
1.3. Lėšų taupymas, perkant prekes, paslaugas ir darbus per CPO LT el. katalogą .................. 17
1.4. Konsoliduotieji pirkimai per CPO LT el. katalogą ............................................................. 21
1.5. Perkančiosios organizacijos – CPO LT el. katalogo naudotojos ........................................ 23
1.6. CPO LT elektroninio katalogo tiekėjai ............................................................................... 24
1.6.1. Žalieji pirkimai per CPO LT elektroninį katalogą .......................................................... 25
1.7. Pirkimai per Elektroninį pirkimų centrą ............................................................................. 26
1.8. Socialinė-profesinė komunikacija: mokymai, apklausos, konsultacijos, Atvirų durų dienos
…………………………………………………………………………………………….28
1.9. CPO LT kaip kompetencijų centro veikla .......................................................................... 29
1.10. Vidaus procesų tobulinimas ................................................................................................ 31
III. CPO LT 2019 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI .............................. 33
Viešosios įstaigos CPO LT 2018 metų veiklos plano pagal veiklas ir terminus vykdymas 2019 m. IIV ketv.
INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO
2019 M. PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMĄ I-IV KETV.
INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT 2019 M.
VIEŠINIMO PLANO VYKDYMĄ I-IV KETV
IV. 2020 M. PLANUOJAMA VEIKLA
I.
1.

CPO LT
2019 m. veiklos ataskaita

6

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: 8 666 29090
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
Pagarba žmogui ir valstybei
Profesionalus ir konstruktyvus
elgesys su pirkėjais ir tiekėjais,
pagarba Konstitucijai, valstybei, jos
institucijoms, įstaigoms ir teismų
sprendimams

Nesavanaudiškumas,
skaidrumas ir viešumas
Vykdant pavestas funkcijas,
vadovaujamasi viešaisiais
interesais, vengiama veiksmų,
kurie gali sukelti viešųjų ir
privačių interesų konfliktą

Kompetencija ir
profesionalumas
Skatinamas
nuolatinis
darbuotojų žinių
gilinimas ir įgūdžių
tobulinimas,
profesinės
kompetencijos
ugdymas

Orientacija į tikslą ir rezultatą
Nustatytų tikslų ir siekiamų rezultatų deklaravimas,
aiškių ir konkrečių užduočių formavimas kiekvienam
darbuotojui, nuolatinis tikslų ir rezultatų aptarimas

Iniciatyvumas,
saviraiška ir
kolegialumas
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
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Ataskaitoje vartojamos sąvokos:
CPO LT elektroninis katalogas – CPO LT valdoma informacinė sistema, kurios paskirtis –
suteikti perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams priemones įsigyti jiems
reikalingų prekių, paslaugų ar darbų (toliau – CPO LT el. katalogas, Katalogas);
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 (toliau – pirkimo modulis, modulis);
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 elektroninis katalogas ir Elektroninis pirkimų
centras.

1. Finansinis planas
1.1. Dalininko įnašas
1 lentelė
Dalininkas
Dalininko (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir
investicijų ministerijos) įnašas 2019 m. pradžioje
Dalininko (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir
investicijų ministerijos) įnašas 2019 m. pabaigoje

Įnašo dydis, tūkst. Eur
55 962.00
55 962.00

1.2. 2019 m. finansavimo šaltiniai

Finansavimo šaltiniai

Faktinė gauta
finansavimo suma,
Eur

2 lentelė
Faktinė 2019 m.
panaudota
finansavimo suma,
Eur

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
(asignavimų valdytoja – Lietuvos Respublikos
397 830.00
396 277.19
ekonomikos ir inovacijų ministerija)
Europos Sąjungos projekto lėšos (ESFA)
325 065.19
339 579.22
IŠ VISO:
722 895.19
735 856.41
2019 m. CPO LT netesybos už tiekėjų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą – 26 177.75 Eur.
2019 m. CPO LT iš tiekėjų gautos lėšos – 356 832.10 Eur (vadovaujantis 2019 m. gegužės 24 d.
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-329 „Dėl viešosios įstaigos
CPO LT teikiamų paslaugų kainų ir tarifų nustatymo“). 2019 m. gruodžio 16 d. buvo patvirtintas
įsakymas Nr. 4-724 „Dėl viešosios įstaigos CPO LT teikiamų paslaugų kainų ir tarifų nustatymo“,
kuris įsigalioja nuo 2020 m. sausio 2 d.
Nuo 2017 m. gruodžio 1 d. CPO LT yra PVM mokėtoja.
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1.3. 2019 m. įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas
3 lentelė
Pavadinimas

Įsigytas turtas, Eur

Perduotas, nurašytas turtas, Eur

Programinė įranga
Patentai ir licencijos
Baldai
Kompiuterinė įranga
IŠ VISO:

30 955.50
0.00
1 921.95
9 693.08
42 570.53

20 690.44
0.00
0.00
5 744.37
26 434.81

1.4. CPO LT sąnaudos
2019 m. patirtos išlaidos finansuojamos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir
nuosavomis lėšomis. Per ataskaitinius metus patirta 1 085.1 tūkst. Eur sąnaudų, iš kurių 851.6 tūkst.
Eur tenka darbo užmokesčiui ir susijusioms išlaidoms (darbo užmokesčio ir darbdavio valstybinio
socialinio draudimo įmokų sąnaudos, atostoginių kaupiniai už kasmetines neišnaudotas atostogas).
4 lentelė
Sąnaudų straipsniai

Suma, tūkst. Eur

Darbuotojų darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
848,9
Socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokų
2,7
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija)
51,2
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos
6,4
Komandiruočių sąnaudos
1,9
Transporto išlaikymo sąnaudos
1,6
Kvalifikacijos kėlimas
5,2
Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos
6,1
Nuvertėjimo ir nurašymo sumų sąnaudos
12,6
Kanceliarinės, ūkio prekės ir ūkinis inventorius
6,7
Kitų paslaugų sąnaudos (IT priežiūros, advokatų, draudimo,
131,3
informacinių pranešimų ir kita)
Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (žyminis mokestis, negautos
10,5
baudų pajamos)
IŠ VISO:
1 085,1
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
2019 m. CPO LT direktoriui priskaičiuotas darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) per
metus sudarė – 40.2 tūkst. Eur. Kitų išmokų vadovui ataskaitiniais metais nebuvo išmokėta.
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1.6. Kitos išmokos
Vadovaujantis CPO LT įstatų 39 punktu (patvirtinti 2017 m. spalio 17 d.), Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 4-662 bei Valdybos posėdžių
protokolais 2019 m. Valdybos nariui išmokėta 0.17 tūkst. Eur neatskaičius mokesčių.

2. Žmogiškieji ištekliai
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr.
4-534 „Dėl Viešosios įstaigos CPO LT valdymo struktūros ir Viešosios įstaigos CPO LT pareigybių
sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas 72 pareigybių sąrašas (2020 metais 29 pareigybės finansuojamos
valstybės biudžeto lėšomis ir 43 pareigybės iš įstaigos lėšų).
2019 m. gruodžio 31 d. CPO LT darbuotojų skaičius – 37 darbuotojai.

3. Įstaigos valdymas ir organizacinė struktūra
Nuo 2017 m. gegužės 16 d. direktoriaus pareigas vykdo Darius Vedrickas.
2019 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr.
4-534 „Dėl Viešosios įstaigos CPO LT valdymo struktūros ir Viešosios įstaigos CPO LT pareigybių
sąrašo patvirtinimo“ patvirtinta nauja įstaigos valdymo struktūra ir pareigybių sąrašas. CPO LT
valdymo struktūra pateikta 1 pav.

Vyriausiasis buhalteris (1)

Patarėjas(1)

Analitikas (1)

Direktorius (1)

Viešųjų ryšių atstovas (1)

Pirmoji centralizuotų viešųjų pirkimų
grupė (5)

Direktoriaus pavaduotojas (1)

Antroji centralizuotų viešųjų pirkimų
grupė (5)

Pirkimų vykdymo skyrius (5)

Konsultavimo ir analizės skyrius (5)

Teisininkas (1)

Informacinių sistemų skyrius (7)

Ekspertas (1)

1 pav. CPO LT organizacinė struktūra
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2019 m. pradžioje CPO LT struktūrą sudarė 35 pareigybės. 2019 m. rugsėjo 16 d.
Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-533 pareigybių skaičius padidintas iki 36
pareigybių (papildoma Eksperto pareigybė).
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II. CPO LT STRATEGINIO 2018-2020 M. VEIKLOS
PLANO ĮGYVENDINIMO IR KITI VEIKLOS
REZULTATAI
1. Strateginis tikslas
Viešosios įstaigos CPO LT 2018-2020 m. veiklos strategija patvirtinta Lietuvos Respublikos
ūkio ministro 2018 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 4-258 „Dėl Viešosios įstaigos CPO LT 2018-2020
metų veiklos strategijos patvirtinimu“. Šiame dokumente numatytas CPO LT strateginis tikslas:
didinti 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 draugiškesni aplinkai.

2. Pasiekti veiklos rezultatai
Centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas CPO LT atlieka jau septynerius metus, t. y.
nuo 2013 metų. Pagrindinė įstaigos veikla – centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymas bei CPO LT
elektroninių sistemų, kuriuose perkančiosios organizacijos gali vykdyti joms reikalingų prekių,
paslaugų ir darbų užsakymus, administravimas.
1.1. Administruojamų modulių skaičius, užsakymų juose skaičius ir
vertė
Per septynerius veiklos metus CPO LT administruojamų pirkimo modulių skaičius didėjo
permanentiškai (žr. 2 pav.). Per šį laiką Katalogas išsiplėtė beveik tris kartus: nuo 16 pirkimo
modulių 2013 metais iki 43 modulių 2019 metais.

2 pav. CPO LT administruojamų pirkimų modulių skaičiaus dinamika 2013-2019 m.
Per septynerius veiklos metus Katalogas pasipildė apsaugos, valymo, skalbimo, kilimėlių
nuomos ir keitimo paslaugomis, spausdintuvais ir daugiafunkciniais įrenginiais, medicinine įranga,
prietaisais bei kitomis prekėmis, paslaugomis ir darbais. 2019 m. Katalogas išsiplėtė 9 naujais
pirkimo moduliais:
CPO LT
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mokykliniai baldai be projektavimo;
Vienkartinės medicinos priemonės;
Kelių (gatvių) horizontalusis ženklinimas;
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų techninė priežiūra;
Neypatingų statinių rangos darbai;
Motorinių transporto priemonių nuomos paslaugos;
Interneto ryšio paslaugos;
Maisto produktai;
Kompiuterinė įranga (2019 m.).

Nuo 2013 m. taip pat ženkliai išaugo įvykdytų užsakymų skaičius per CPO LT el. katalogą
bei bendra šių užsakymų vertė (žr. 3 pav.): per septynerius veiklos metus užsakymų skaičius
padidėjo daugiau nei 5 kartus, užsakymų vertė – daugiau nei 2 kartus. 2019 m. bendras užsakymų
skaičius sumažėjo 13,3 proc., tačiau beveik 11 proc. padidėjo bendra šių užsakymų vertė – tai rodo,
kad 2019 m. buvo vykdomi stambesni, didesni užsakymai.

3 pav. Užsakymų skaičiaus ir vertės dinamika 2013-2019 m.
2019 m. užsakymų skaičiau mažėjimui labiausiai įtakos turėjo užsakymų mažėjimas Vaistų,
Elektros energijos, Eksploatacinių medžiagų bei Biuro reikmenų pirkimo moduliuose (žr. 5 lentelę).
Vaistų užsakymų skaičiaus pokyčiui įtakos turėjo keli veiksniai. Nuo 2019 m. pradžios CPO
LT pradėjo skelbti ketvirtines ataskaitas apie kiekvieno vaistinio preparato faktines įsigijimo kainas
(mažiausią ir didžiausią) bei kiekius, įsigytus už tas kainas. Šios ataskaitos parodo, kad daugelį
vaistinių preparatų gydymo įstaigos gali įsigyti pigiau, kartu pirkdamos didesnį jų kiekį, todėl
perkančiosios organizacijos ėmė racionaliau planuoti savo pirkimus. Taip pat, 2019 m. ženkliai
padidėjo vaistinių preparatų konsoliduotųjų pirkimų skaičius – jų įvyko net 29. Šių pirkimų metu
gydymo įstaigos įsigijo net 385 skirtingų bendrinių pavadinimų (skirtingų veikliųjų medžiagų)
vaistinius preparatus. Bendra vaistų užsakymų per CPO LT el. katalogą vertė padidėjo apie 19
proc., kas parodo, kad vidutinis vieno užsakymo dydis buvo stambesnis, nei 2018 metais.
CPO LT
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Palyginimui, 2018 m. vidutinė vieno vaistų užsakymo vertė sudarė apie 13,2 tūkst. Eur, o 2019 m. –
jau 42,1 tūkst. Eur, t. y. net 3,2 karto daugiau.
5 lentelė
2018-2019 m. užsakymų per CPO LT el. katalogą skaičiaus ir vertės dinamika
Pirkimo moduliai
Apsaugos paslaugos
Asmens higienos gaminiai
Energijos vartojimo auditas
Baldai
Biuro reikmenys
Degalai talpyklose*
Eksploatacinės medžiagos
Elektros energija
Fiksuotas ryšys
Investicijų planai ir energetinio
naudingumo sertifikatai
Judrusis ryšys*
Kanceliarinės prekės iš soc.
įmonių
Kilimėlių nuoma ir keitimas
Kompiuterinė ir biuro įranga
Kurjerių paslaugos
Medicininė įranga
(endoprotezai)
Medicininiai prietaisai
Mobilieji telefonai
Pašto paslaugos
Statybos rangos darbai be
projektavimo
Statybos rangos darbai su
projektavimu
Skalbimo paslaugos
Skalbimo paslaugos iš soc.
įmonių
Spausdinimo įrangos nuoma
Spausdintuvai ir
daugiafunkciniai įrenginiai
Statinio projekto ekspertizė
Statinių (inžinerinių)
projektavimas
Statinių (pastatų) projektavimas
Techninės priežiūros paslaugos
Vaistai
Valymo paslaugos
Valymo paslaugos iš soc.
įmonių

2018 m. užsakymų
vertė,
skaičius mln. Eur
su PVM
234
6,42
0,00
5
0,01
6239
7,77
63
-0,09
1527
2,15
1256
109,80
51
0,11

2019 m. užsakymų
vertė,
skaičius mln. Eur
su PVM
292
5,68
162
1,03
43
0,09
4
0,01
5952
8,45
57
6,10
1235
1,69
775
65,54
76
0,31

Pokytis, %
skaičiaus

vertės

25%
760%
-5%
-10%
-19%
-38%
49%

-12%
522%
9%
-21%
-40%
172%

211

0,15

448

0,23

112%

58%

248

0,00

256

0,76

3%

-

120

0,02

112

0,03

-7%

20%

226
2081
11

0,39
17,63
0,03

302
2072
45

0,47
13,24
0,09

34%
0%
309%

19%
-25%
235%

48

4,91

48

4,97

0%

1%

14
219
89

0,81
0,78
1,19

38
344
246

1,31
0,97
5,40

171%
57%
176%

61%
24%
353%

105

21,40

227

77,65

116%

263%

57

13,54

-

-

-

-

131

3,38

141

5,15

8%

52%

33

1,53

37

2,02

12%

32%

31

0,21

41

0,33

32%

58%

490

0,74

462

0,85

-6%

15%

1101

2,00

1127

1,92

2%

-4%

150

1,50

302

2,23

101%

49%

346
758
5360
363

4,10
1,38
70,62
10,11

573
707
1999
349

7,72
2,36
84,18
9,57

66%
-7%
-63%
-4%

88%
71%
19%
-5%

28

0,97

90

4,38

221%

353%
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Vertimo paslaugos
Vienkartinės medicinos
priemonės
Žemės sklypų paženklinimas ir
kadastro bylų parengimas
IŠ VISO:

112

1,12

92

0,91

-18%

-19%

-

-

20

0,03

-

-

87

0,26

224

0,55

157%

108%

21 794

284,96

18 898

316,20

-13%

11%

* dėl pasikeitusios Degalų talpyklose bei Judriojo ryšio pirkimo modulių kainodaros 2019 m.,
užsakymų vertės palyginimas su 2018 m. duomenimis nėra tikslingas
Pastaba. 2019 m. naujai paleistuose moduliuose – Kelių (gatvių) horizontaliojo ženklinimo,
Motorinių transporto priemonių nuomos, Interneto paslaugų, Kompiuterinės nuomos bei Maisto
produktų pirkimo moduliuose užsakymų nebuvo.
Biuro reikmenų bei eksploatacinių medžiagų užsakymų skaičiaus mažėjimui labiausiai
įtakos turėjo 2017 m. liepos mėn. pasikeitęs viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas. Kadangi
didžioji dalis pirkimų šiuose moduliuose yra mažos vertės ir nesiekia 3 tūkst. Eurų (abejuose
moduliuose vidutinė vieno pirkimo vertė 2019 m. buvo apie 1,4 tūkst. Eur) – natūralu, kad
užsakymų skaičius juose turi mažėjimo tendenciją. 6 lentelėje matyti, kad 2018-2019 m. labiausiai
mažėjo smulkių užsakymų (iki 3 tūkst. Eur be PVM) skaičius. Daugiausia pirkimų iki 3 tūkst. Eur
įvyksta Biuro reikmenų, Kompiuterinės ir biuro įrangos, Vaistų, Eksploatacinių medžiagų, Statinio
projekto ekspertizės, Spausdintuvų ir daugiafunkcinių įrenginių, Mobiliųjų telefonų moduliuose.
6 lentelė
Užsakymų skaičiaus pokytis 2017-2019 m. pagal užsakymų vertes
Užsakymų skaičius
Pokytis, %
Užsakymų vertės, Eur be
2018 m.,
2019 m.,
PVM
2017 m.
2018 m.
2019 m.
lyginant su
lyginant su
2017 m.
2018 m.
iki 3 000,00 Eur
18 492
16 960
13 850
-8%
-18%
3 000,01 - 10 000,00 Eur
2 222
2 417
2 650
9%
10%
10 000,01 - 30 000,00 Eur
1 114
1 284
1 224
15%
-5%
daugiau kaip 30 000 Eur
1 217
1 133
1 174
-7%
4%
IŠ VISO:
23 045
21 794
18 898
-5%
-13%
2019 m. užsakymų vertė labiausiai mažėjo Apsaugos paslaugų, Eksploatacinių medžiagų,
Elektros energijos, Kompiuterinės ir biuro įrangos bei Vertimo paslaugų moduliuose.
Eksploatacinių medžiagų bei vertimo paslaugų užsakymų vertės mažėjimas susijęs su teisinio
reguliavimo pasikeitimu – šiuose pirkimo moduliuose didžiausi vertės mažėjimai yra būtent
smulkesnių pirkimų iki 3 tūkst. Eur grupėje.
Apsaugos paslaugų bei kompiuterinės ir biuro įrangos užsakymų vertės mažėjimas susijęs su
stambių užsakymų sumažėjimu. 2019 m. apsaugos paslaugų užsakymų, kurių vertė nuo 30 tūkst.
Eur be PVM, bendra vertė sumažėjo daugiau kaip 17 proc., lyginant su 2018 m. duomenimis. 2018
m. stambiausius užsakymus, virš 150 tūkst. Eur vertės, vykdė 7 įstaigos, o 2019 m. tokių
perkančiųjų organizacijų buvo tik 2. Pažymėtina, kad 2018 m. Vilniaus universitetinė ligoninė
Santaros klinikos pirko apsaugos paslaugų už beveik 645 tūkst. Eur, o 2019 m. šio objekto pirkimų
per CPO LT el. katalogą įstaiga nevykdė. Kadangi ši perkančioji organizacija apsaugos paslaugas
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pirko taip pat ir 2017 m., o užsakymo vertė buvo perpus mažesnė, tikėtina, kad įstaiga suteiktomis
paslaugomis buvo patenkinta ir 2018 m. įvykdė pirkimą ilgesniam 2 metų laikotarpiui.
Panaši situacija stebima ir kompiuterinės ir biuro įrangos modulyje. 2018 m. CPO LT el.
kataloge įvyko 18 stambių užsakymų, kurių vertė viršija 150 tūkst. Eur be PVM, juos įvykdė 9
stambios perkančiosios organizacijos, o bendra šių užsakymų vertė siekė 4,3 mln. Eur. 2019 m.
tokių itin stambių užsakymų įvyko 7, juos įvykdė 6 perkančiosios organizacijos, bet jų vertė siekė
vos 2,0 mln. Eur. Bendrai kompiuterinės ir biuro įrangos užsakymų, kurių vertė virš 30 tūkst. Eur
be PVM, sumažėjo daugiau kaip trečdaliu (nuo 90 iki 59 užsakymų), apie 40 proc. (nuo 8,8 iki 5,1
mln. Eur) sumažėjo šių užsakymų bendra pirkimo vertė. Taip pat apie 10 proc. sumažėjo ir
perkančiųjų organizacijų, kurios vykdė šiuos užsakymus, skaičius. Manoma, kad dideli įsigyjamų
kompiuterinės ir biuro įrangos kiekiai skirti ne vienerių metų naudojimui, taip pat ir įstaigų, turinčių
itin didelių kompiuterinės technikos poreikių, skaičius yra ribotas, todėl itin stambių užsakymų
mažėjimas yra objektyviai nulemtas.
1.2. Pirkimo moduliai: dinaminės pirkimo sistemos, populiariausi ir
didžiausi pagal pirkimų vertę moduliai, kainos ir kokybės santykio
kriterijus
Dinaminės pirkimų sistemos. 2019 m. CPO LT praplėtė dinaminių pirkimo sistemų (toliau
– DPS) sąrašą. 2018 m. pabaigoje Kataloge buvo 6 pirkimo moduliai, veikiantys DPS pagrindu:
Asmens higienos gaminiai, Elektros energijos, Investicinių planų ir energetinio naudingumo
sertifikatų, Pastatų projektavimo paslaugų, Statinio statybos techninės priežiūros ir Energijos
vartojimo audito. 2019 m. buvo atnaujinti 95 benzino ir dyzelino į talpyklas bei suskystintų naftos
dujų į talpyklas pirkimo moduliai DPS pagrindu, taip pat atidarytos Maisto produktų, Kelių (gatvių)
horizontaliojo ženklinimo, Motorinių transporto priemonių nuomos, Gyvenamųjų ir negyvenamųjų
pastatų techninės priežiūros bei Mokyklinių baldų be projektavimo dinaminės pirkimų sistemos.
Taip, 2019 m. pabaigoje CPO LT el. sistemose veikė 13 DPS, kuriose nauji tiekėjai per visą
sistemos galiojimo laikotarpį gali būti įtraukti į pirkimą ir dalyvauti konkrečiuose užsakymuose.
DPS kiekybinė dinamika pateikta 4 pav.

4 pav. Dinaminių pirkimo sistemų kiekybinė dinamika CPO LT el. kataloge 2017-2019 m.
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Planuojama, kad 2020 m. CPO LT el. katalogas bus papildytas šiomis DPS:
1. Vaistai;
2. Vakcinos (naujas modulis);
3. Dezinfekciniai tirpalai (naujas modulis);
4. Maisto produktai (papildomos prekių grupės);
5. Bendrieji ir specialieji rangos darbai (naujas modulis);
6. Vienkartinės medicinos priemonės;
7. Pašto paslaugos;
8. Kurjerių paslaugos;
9. Biuro įranga ir spausdintuvai;
10. Automobiliai (naujas modulis?);
11. Medicininiai laboratoriniai tyrimai (naujas modulis);
Populiariausi pirkimo moduliai (pagal užsakymų skaičių). Daugiausia pirkimų CPO LT
el. kataloge įvyksta Biuro reikmenų, Vaistų, Kompiuterinės ir biuro įrangos, Eksploatacinių
medžiagų, Statinio projekto ekspertizės bei Elektros energijos moduliuose (žr. 5 pav.). Iš viso
šiuose moduliuose įvyksta apie 70-80 proc. visų CPO LT el. katalogo užsakymų. Ši tendencija
nekito nuo 2017 m.. Daugiausia užsakymų CPO LT el. kataloge skelbiama Biuro reikmenų pirkimo
modulyje – jame kasmet įvyksta beveik trečdalis visų užsakymų skaičiaus, 2018-2019 m. juos
vykdė apie 1 380 skirtingų Lietuvos perkančiųjų organizacijų.

5 pav. Populiariausi 2017-2019 m. CPO LT pirkimo moduliai pagal pirkimų kiekį
Populiariausi pirkimo moduliai (pagal užsakymų vertę). Pagrindiniai didžiausios vertės
pirkimo moduliai 2017-2019 m. taip pat išliko stabilūs: Vaistų, Elektros energijos, Statybos rangos
darbų kasmet yra įsigyjama nuo 215,4 iki 316,0 mln. Eur. Tai sudaro apie 72-81 proc. visų per CPO
LT el. katalogą įvykusių pirkimų vertės. 6 pav. pateikiamas 2019 m. didžiausios vertės modulių
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pasiskirstymas Kataloge – kiekvieno pirkimo modulio apyvarta buvo nuo 21 iki 27 proc. bendros
visų užsakymų vertės.

6 pav. Didžiausios vertės CPO LT el. katalogo pirkimo modulių pasiskirstymas 2019 m.
Kainos ir kokybės santykio kriterijus CPO LT pirkimo moduliuose. 2019 m. CPO LT
veiklos plane strateginio tikslo rodiklio įgyvendinimui viena iš numatytų priemonių buvo platesnis
kainos ir kokybės santykio kriterijaus taikymas CPO LT el. katalogo pirkimo moduliuose. 2019 m.
pabaigai buvo planuota 12 pirkimo modulių su šiuo vertinimo kriterijumi, tačiau planinio rodiklio
reikšmė buvo viršyta – Kataloge buvo administruojama 13 tokių modulių (iš jų – 4 nauji arba
atnaujinti moduliai, kuriems toks kriterijus buvo numatytas tik po atnaujinimo):
12. Kilimėlių nuomos ir keitimo paslaugos;
13. Spausdinimo įrangos nuoma;
14. Mobilieji telefonai;
15. Statinio statybos techninė priežiūra;
16. Apsaugos paslaugos;
17. Paprasto skalbimo paslaugos;
18. Specializuoto skalbimo paslaugos;
19. Paprasto skalbimo paslaugos iš socialinių įmonių;
20. Specializuoto skalbimo paslaugos iš socialinių įmonių;
21. Spausdintuvai ir daugiafunkciniai įrenginiai (2019 m. atnaujintas modulis);
22. Interneto ryšio paslaugos (2019 m. naujas modulis);
23. Baldai (2019 m. naujas modulis);
24. Neypatingų statinių rangos darbai (2019 m. naujas modulis).

1.3. Lėšų taupymas, perkant prekes, paslaugas ir darbus per CPO LT el.
katalogą
Vienas iš rodiklių 2018-2020 m. CPO LT strateginiam tikslui pasiekti yra sutaupymai dėl
viešųjų pirkimų ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) darbų ir paslaugų pirkimo per
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CPO LT el. katalogą. Perkančiosios organizacijos, formuodamos užsakymus CPO LT el. kataloge,
nurodo didžiausią joms priimtiną viešojo pirkimo objekto kainą. Jei tiekėjai siūlo didesnę kainą, nei
nurodytas maksimalus biudžetas, jų pasiūlymai yra atmetami.
Sutaupytų lėšų dinamika pateikiama 7 pav. Iš jo matyti, kad sutaupytų lėšų suma kasmet
didėja apie 15-18 proc.

7 pav. Sutaupymų per CPO LT el. sistemas dinamika 2017-2019 m.
2019 m. perkančiosioms organizacijoms, vykdančioms per CPO LT el. sistemas viešuosius
pirkimus, pavyko sutaupyti net 67,9 mln. Eur. Tokia rodiklio reikšmė yra 2,6 proc. didesnė, nei
buvo planuojama, ir 18 proc. didesnė, nei 2018 m. rezultatas.
Skaičiuojama, kad vieno pirkimo metu sutaupoma vidutiniškai apie 23 proc., tačiau
skirtinguose moduliuose sutaupymų dydis (%) nėra vienodas (žr. 8 pav.): pavyzdžiui, įstaigoms,
perkančioms medicininius prietaisus, 2019 m. pavyko sutaupyti vidutiniškai apie 1 proc., o toms,
kurios pirko techninės priežiūros paslaugas, – apie 62 proc.
Suprasdama rinkos analizės atlikimo bei maksimalaus biudžeto nustatymo svarbą, 2019 m.
CPO LT pradėjo skelbti kai kuriuose moduliuose vykusių pirkimų rezultatus – kiekvienos
specifikacijos mažiausią ir didžiausią kainą, bei kiekį, kuris buvo įsigytas tomis kainomis. Šios
ataskaitos yra skelbiamos kas ketvirtį ir yra prieinamos visiems, net ir neprisijungusiems prie CPO
LT el. sistemos vartotojams. 2019 m. buvo skelbiamos vaistų, asmens higienos gaminių bei
mobiliųjų telefonų kainos ir kiekiai. Ataskaitos pateikiamos prie atitinkamo CPO LT el. katalogo
modulio: https://2007.cpo.lt/katalogas/1.

1

2020 m. atnaujinant Mobiliųjų telefonų pirkimo modulį bus keičiamos ir praplečiamos prekių
specifikacijos, todėl, siekiant neklaidinti perkančiųjų organizacijų, ankstesnio modulio statistinė
informacija nebus pateikiama.
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8 pav. Perkančiųjų organizacijų sutaupymai skirtinguose CPO LT el. katalogo moduliuose
2019 m. (%)
Stebėdami statistinių duomenų skelbimo, konsultacijų bei renginių metu teiktas
rekomendacijas dėl maksimalaus biudžeto nustatymo poveikį – matome situacijos gerėjimą. Iki
Vaistų modulio atnaujinimo (2019 m. I ketv.) maksimalaus biudžeto nustatymas buvo
rekomenduojamas, bet neprivalomas. Atnaujinus šį modulį išaugo pirkimų, kuriuose nustatytas
maksimalus pirkimui skiriamas biudžetas, skaičius: 2017-2018 m. gydymo įstaigos maksimalų
biudžetą nustatė nuo 5 iki 7 proc. skelbiamų pirkimų (iki 300 pirkimų per metus; žr. 9 pav.).
Atnaujintame modulyje CPO LT pradėjo skelbti kiekvieno vaisto didžiausią tiekėjų siūlomą kainą
bei kiekvieno vaisto įsigijimo kainas – dėl ko įstaigos, pildydamos užsakymą, turėjo galimybę
nustatyti pirkimui rinkos kainas atitinkantį biudžetą. 9 pav. parodo, kad beveik 70- yje proc.
pirkimų perkančiosios organizacijos sutaupė iki 10 proc. nustatyto biudžeto, o 5-iuose proc. atvejų
sutaupymai sudarė daugiau nei 40 proc. Ši analizė rodo, kad perkančiosios organizacijos atsakingai
ruošiasi pirkimams ir formuodamos užsakymus remiasi rinkos tyrimu bei nustato realias vaistinių
preparatų kainas, tuo pačiu skatindamos tiekėjų konkurenciją bei kainų mažėjimą. Nors absoliutus
pirkimų, kuriuose perkančiosios organizacijos sutaupė daugiau kaip 40 proc., skaičius 2019 m.
atrodo didesnis, svarbu atkreipti dėmesį ir į bendrą užsakymų su nustatytu biudžetu skaičių: 2017CPO LT
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2018 m. daugiau kaip 90 proc. visų pirkimų vykdavo neužfiksavus maksimalaus biudžeto, o tai
reiškia, kad pirkimas buvo laikomas įvykusiu, jeigu tiekėjas pasiūlydavo preliminariojoje sutartyje
nustatytą kainą.

9 pav. Pirkimų skaičiaus pagal sutaupymų dydį (%) dinamika 2017-2019 m. (Vaistų modulis)
Mobiliųjų telefonų modulyje faktinės įsigijimo kainas pradėta skelbti 2019 metais. Atlikta
analizė parodė, kad per šiuos metus perkančiosios organizacijos maksimalų pirkimui skiriamą
biudžetą fiksavo tikslesnį ir labiau atitinkantį rinkos kainas: 2019 m., kitaip nei anksčiau, nebuvo
pirkimų, kuriuose būtų sutaupyta virš 70 proc. numatyto biudžeto, bet žymiai padidėjo pirkimų,
kuriuose sutaupymai siekė iki 10-20 proc. (10 pav.). 2019 m. bendras mobiliųjų telefonų užsakymų
skaičius išaugo 57 proc., o užsakymų, kuriuose perkančiosios organizacijos sutaupė iki 10 proc.
nustatyto maksimalaus biudžeto, skaičius padidėjo net 2,6 karto. 11-20 proc. sutaupymų grupėje
užsakymų skaičius išaugo daugiau kaip 4 kartus. Toks pokytis rodo, kad CPO LT skelbiamos
mobiliųjų telefonų kainos ir kiekiai, kuriuos perkančiosios organizacijos įsigijo už tas kainas,
padeda joms identifikuoti faktinį kainų lygį rinkoje ir nustatyti rinkos konkurencingas kainas
atitinkantį maksimalų biudžetą bei taip taupyti turimus finansinius išteklius.

10 pav. Pirkimų skaičiaus pagal sutaupymų dydį (%) dinamika 2017-2019 m. (Mobiliųjų
telefonų modulis)
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Nagrinėjant maksimalaus biudžeto nustatymą visuose CPO LT el. katalogo moduliuose taip
pat pastebimas pagerėjimas: pirkimų, kuriuose sutaupymai siekė iki 10 proc., skaičius 2019 m.
padidėjo 27,5 proc., pirkimų, kuriuose perkančiosios organizacijos sutaupė 11-20 proc., skaičius
padidėjo 9,5 proc., dar apie 15 proc. padidėjo užsakymų, kuriuose sutaupymai siekė 21-30 proc.
Kartu 2019 m. beveik trečdaliu sumažėjo užsakymų, kuriuose sutaupymai siekia daugiau kaip 70
proc., skaičius (11 pav.).

11 pav. Pirkimų skaičiaus dinamika pagal sutaupymų dydį (%) 2017-2019 m. (visuose CPO
LT el. katalogo moduliuose)
Biudžeto taupymo rezultatai rodo perkančiųjų organizacijų augantį sąmoningumą,
didėjančią kompetenciją ir gerėjantį rinkos tyrimo vykdymą bei maksimalaus biudžeto nustatymą.
Kita vertus, CPO LT, sudariusi el. katalogo moduliuose galimybę fiksuoti maksimalų biudžetą,
perkančiosioms organizacijoms suteikė efektyvią priemonę valdyti jų lėšas ir efektyviai jas naudoti.
1.4. Konsoliduotieji pirkimai per CPO LT el. katalogą
Konsoliduotasis viešasis pirkimas yra toks pirkimas, kuriame kelios perkančiosios
organizacijos apjungia savo turimus poreikius bei kartu perka tą pačią prekę ar paslaugą. Dėl masto
ekonomijos perkančiosios organizacijos pagrįstai gali tikėtis mažesnių kainos pasiūlymų. Taip pat,
tai puiki galimybė taupyti administracinius išteklius, ugdyti specialistų kompetenciją ir
specializaciją.
Konsoliduotieji pirkimai per CPO LT Katalogą vyksta nuo 2017 m. Per šį laiką pirkimų
skaičius išaugo net 25 kartus – nuo 4 pirkimų 2017 m. iki 100 – 2019 m. Pagrindinė informacija
apie 2019 m. įvykusius konsoliduotuosius pirkimus CPO LT el. kataloge pateikiama 12 pav. Bendra
konsoliduotųjų pirkimų vertė 2019 m. siekė 5,7 mln. Eur, įstaigoms pavyko sutaupyti 705,3 tūkst.
Eur.
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12 pav. Konsoliduotieji pirkimai per CPO LT el. katalogą 2019 m.
Daugiau kaip pusė konsoliduotųjų pirkimų (55) įvyko Biuro reikmenų modulyje, bendra jų
vertė sudarė 129 tūkst. Eur. Didžiausios vertės konsoliduotieji pirkimai įvyko Vaistų modulyje –
bendra 29 pirkimų vertė siekė 3,4 mln. Eur. Taip pat CPO LT el. kataloge įvyko elektros energijos,
kompiuterinės ir biuro įrangos, spausdintuvų, eksploatacinių medžiagų, kilimėlių nuomos ir keitimo
paslaugų bei pašto paslaugų konsoliduotieji pirkimai.
Aktyviausios perkančiosios organizacijos, vykdančios konsoliduotuosius pirkimus, yra
asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Susijungusios gydymo įstaigos 2019 m. įvykdė net 91
pirkimą. Poliklinikos, pirminės asmens sveikatos priežiūros centrai, klinikos, ligoninės, globos
namai, reabilitacijos centrai pirko vaistus, biuro reikmenis, kompiuterinę ir biuro įrangą, skalbimo
paslaugas, spausdintuvus ir daugiafunkcinius įrenginius bei jų eksploatacines medžiagas, kilimėlių
nuomos ir keitimo paslaugas. Viename konsoliduotajame pirkime asmens sveikatos priežiūros
įstaigos jungė nuo 2 iki 6 perkančiųjų organizacijų poreikį, o jų įvykdytų pirkimų bendra vertė –
beveik 2,8 mln. Eur. Antai, vieno konsoliduotojo pirkimo metu Kelmės ligoninė susijungė su UAB
„Autobusų parkas“, Šiaulių miesto Aušros muziejumi bei Kelmės pirminės asmens sveikatos
priežiūros centru. Šios įstaigos kartu pirko biuro popieriaus už beveik 1,1 tūkst. Eur ir šio pirkimo
metu dėl masto ekonomijos sutaupė net 18,5 proc.
2019 m. 2 vaistų konsoliduotuosius pirkimus atliko Kalėjimų departamentas prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos. Ši perkančioji organizacija apjungė jai pavaldžių įstaigų
poreikius (vienu pirkimu – 9 įstaigų, kitu pirkimu – 11) bei įvykdė 734,4 tūkst. Eur vertės pirkimus.
Savo pavaldžių įstaigų poreikiams tenkinti 3 konsoliduotuosius pirkimus įvykdė Akmenės
rajono bei Joniškio rajono savivaldybės administracijos – abi įstaigos pirko elektros energiją ir
bendrai konsolidavo net 55 įstaigų poreikius. Bendra šių pirkimų vertė siekė beveik 869,5 tūkst.
Eur, o taupymas siekė net 16 proc.
Matydama dideles neišnaudotas vaistinių preparatų konsolidavimo galimybes (žr. 13 pav.)
CPO LT pradėjo pati inicijuoti konsoliduotuosius pirkimus bei juos vykdyti. Tokių pirkimų 2019 m.
įvyko du. Vieno tokio pirkimo metu buvo apjungti 5 perkančiųjų organizacijų poreikiai, kito
pirkimo metu pavyko apjungti net 32 gydymo įstaigų poreikius. Abiejų pirkimų metu buvo įsigyti
vaistiniai preparatai, kurių bendra vertė siekė beveik 200 tūkst. Eur.
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Įvykdžius 100 konsoliduotųjų pirkimų 2019 m. pavyko apjungti net 411 perkančiųjų
organizacijų poreikius. Jei kiekviena įstaiga įsigytų šias prekes ir paslaugas atskirai – būtų 411
skirtingų pirkimų, o jei ir kiekvienas vaistinis preparatas būtų perkamas atskirai – pirkimų būtų dar
495. Tai parodo, kad konsoliduotieji pirkimai gali sumažinti atskirų pirkimų skaičių net iki 9 kartų.

13 pav. Vaistų konsolidavimo galimybės 2018-2019 m.: perkančiųjų organizacijų (PO),
įsigyjančių to paties bendrinio pavadinimo vaistinių preparatų, skaičius
Iš 13 pav. matyti, kad vaistinių preparatų konsolidavimo galimybės išlieka itin didelės:
2018-2019 m. per CPO LT el. Katalogą daugiau kaip 100 gydymo įstaigų pirko tų pačių 40
pavadinimų vaistinius preparatus, dar 57 skirtingus vaistinius preparatus įsigijo nuo 50 iki 69
skirtingų asmens sveikatos priežiūros įstaigų. 2019 m. 13 proc. išaugo išskirtinių vaistinių
preparatų, skirtų vėžio, tuberkuliozės bei kitų sunkių susirgimų gydymui, kuriuos naudoja
didžiosios ar specializuotosios šalies gydymo įstaigos, pirkimų skaičius.
1.5. Perkančiosios organizacijos – CPO LT el. katalogo naudotojos
2019 m. per CPO LT el. katalogą bent vieną pirkimą atliko 1 936 skirtingos perkančiosios
organizacijos. Šis skaičius yra 8 proc. mažesnis, nei 2018 m. rezultatas. Tam įtakos daugiausia
turėjo viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo pasikeitimas 2017 m. liepos mėn. bei mažos vertės
pirkimų Kataloge mažėjimas. Nors skaičiumi perkančiųjų organizacijų sumažėjo, 2019 m. pavyko
pritraukti 164 naujas įstaigas, anksčiau nesinaudojusias CPO LT el. katalogu.
2019 m didžiausios vertės pirkimus per CPO LT el. katalogą. vykdė Valstybinė ligonių kasa
prie Sveikatos apsaugos ministerijos (42,2 mln. Eur, iš jų 36,1 mln. Eur – vaistai ir 4,9 mln. Eur –
endoprotezai), Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (14,0 mln. Eur, iš jų 12,1 mln. Eur vaistai), UAB „Jonavos paslaugos“ (10,8 mln. Eur, iš jų 10,5 mln. Eur – rangos darbai). Kiekybine
išraiška daugiausia pirkimų įvykdė Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (iš viso 299 pirkimai, iš
jų 119 – kompiuterinės ir biuro įrangos bei 88 eksploatacinių medžiagų pirkimai), Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos – 276 pirkimai (iš kurių 121 – vaistai, 32
pirkimai – kompiuterinė ir biuro įranga), Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos –
220 pirkimų (iš kurių 203 – žemės sklypų paženklinimo ir kadastro bylų parengimo paslaugos).
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1.6. CPO LT elektroninio katalogo tiekėjai
Plečiantis centralizuojamų objektų asortimentui, atnaujinant pirkimo modulius bei didinant
DPS skaičių auga ir tiekėjų, siūlančių prekes, paslaugas ir darbus CPO LT el. kataloge, skaičius.
2019 m. pabaigoje CPO LT Kataloge buvo 720 tiekėjų – per metus jų skaičius padidėjo net
ketvirtadaliu (žr. 14 pav.). Verta pažymėti, kad šis skaičius yra kintantis, kadangi DPS nauji tiekėjai
gali būti įtraukti į pirkimą ir teikti pasiūlymus konkrečiuose perkančiųjų organizacijų užsakymuose
bet kuriuo sistemos galiojimo laikotarpiu.

14 pav. Tiekėjų skaičiaus dinamika CPO LT el. kataloge 2017-2019 m.
Kaip ir kasmet, CPO LT reikšmingai prisideda prie smulkaus ir vidutinio verslo vystymo,
sudarydama galimybę net ir nedidelėms įmonėms dalyvauti viešojo sektoriaus ir savivaldos
institucijų viešuosiuose pirkimuose. 15 pav. pateikta 2017-2019 m. pirkimų laimėtojų struktūra.

15 pav. Viešųjų pirkimų konkursų per CPO LT el. katalogą laimėtojų struktūra 2017-2019
pagal įmonių dydį (vertinama pagal viešųjų pirkimų vertę)
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Iš 15 pav. matyti, kad beveik 55 proc. pirkimų (vertint pagal pirkimų vertę) 2019 m. laimėjo
smulkaus ir vidutinio verslo subjektai (toliau – SVV). Palyginimui, 2018 m. šis rodiklis sudarė 43,0
proc., o 2017 m. 51,5 proc. Bendrai 2019 m. SVV laimėtų užsakymų vertė sudarė 163,1 mln. Eur.
CPO LT el. katalogo tiekėjų – SVV subjektų – daugiausia yra Techninės priežiūros,
Projektavimo, Rangos darbų, Vertimo, Vaistų, Biuro reikmenų, Skalbimo, Eksploatacinių
medžiagų, Kompiuterinės ir biuro įrangos bei Investicinių planų ir energetinio naudingumo
sertifikatų rengimo paslaugų moduliuose.
CPO LT ne tik sudaro sąlygas Lietuvos smulkiam ir vidutiniam verslui dalyvauti
centralizuotuose viešuosiuose pirkimuose elektroninėje erdvėje, bet prisideda prie socialių įmonių
plėtros ir įtraukimo į šią sistemą. 2019 m. CPO LT el. kataloge perkančiosios organizacijos galėjo
įsigyti kanceliarinių prekių bei valymo ir skalbimo paslaugų moduliuose, kuriuose tik tiekėjai,
turintys socialinės įmonės statusą. Socialinės įmonės yra skatinamos ir gali dalyvauti visų modulių
pirkimuose ir konkuruoti su kitais tiekėjais dėl užsakymų. 2019 m. CPO LT el. kataloge iš
socialinių įmonių iš viso įvyko 426 pirkimai, beveik 3 proc. daugiau, nei buvo numatyta CPO LT
metų veiklos plane.
Daugiausia pirkimų iš socialinių įmonių tiek pagal kiekį, tiek pagal vertę įvyko Valymo
paslaugų moduliuose – net 196 užsakymai (t. y. 46 proc. visų pirkimų iš tiekėjų, turinčių socialinės
įmonės statusą, skaičiaus), o jų vertė siekė beveik 7 mln. Eur.
1.6.1.Žalieji pirkimai per CPO LT elektroninį katalogą
Atnaujindama pirkimo modulius CPO LT kasmet atnaujina ir žaliųjų prekių ir paslaugų
asortimentą Kataloge. Žaliosios prekės ir paslaugos, esančios CPO LT el. kataloge, 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. Žaliųjų
pirkimų kiekio ir vertės dinamika 2013-2019 m. pateikiama 16 pav.

16 pav. Žaliųjų pirkimų vertė 2013-2019 m. , Eur ir proc.
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2019 m. įsigytų žaliųjų prekių ir paslaugų vertė per CPO LT el. katalogą buvo didžiausia
nuo 2013 m. ir sudarė 37,3 mln. Eur. 2019 m. buvo išskirtiniai ir tuo, kad tuose moduliuose,
kuriuose yra paprastųjų ir žaliųjų prekių ir paslaugų specifikacijų, net 99 proc. pirkimų vertės
sudarė išskirtinai žalieji pirkimai. 2018 m. šis rodiklis buvo 10,7 procentiniais punktais mažesnis, o
2017 m. – mažesnis dar 17,5 procentinių punktų., t. y. vos 70,8 proc.
Pagrindinė informacija apie žaliuosius pirkimus CPO LT el. kataloge 2019 m. pateikiama 17
pav. Iš jo matyti, kad žaliųjų pirkimų specifikacijų yra 8 Katalogo moduliuose: Biuro reikmenų
(įskaitant ir kanceliarines prekes iš socialinių įmonių), Kompiuterinės ir biuro įrangos,
Spausdintuvų ir daugiafunkcinių įrenginių, Eksploatacinių medžiagų, Mobiliųjų telefonų bei
Valymo paslaugų (įskaitant ir paslaugas iš socialinių įmonių).

17 pav. Žalieji pirkimai per CPO LT el. katalogą 2019 m.
Daugiau kaip 61 proc. visų žaliųjų pirkimų įvyko Biuro reikmenų pirkimo modulyje –
beveik 5,3 tūkst., o jų bendra vertė 7,9 mln. Eur. Žaliųjų prekių jame įsigijo 1 359 perkančiosios
organizacijos, t. y. net 70 proc. visų įstaigų, vykdžiusių pirkimus 2019 m. CPO LT el. kataloge.
Vertinant pagal užsakymų vertę, daugiausia pirkimų įvyko Valymo paslaugų (įskaitant ir Valymo
paslaugų iš socialinių įmonių) modulyje: čia vos 166 perkančiosios organizacijos įsigijo paslaugų
net už 14 mln. Eur, t. y. pirkimų vertė šiame modulyje sudarė apie 37 proc. visos žaliųjų pirkimų
vertės. Kompiuterinės ir biuro įrangos modulyje žaliųjų pirkimų vertė buvo panaši – 13,2 mln. Eur
ir tai sudarė apie 36 proc. visos žaliųjų pirkimų vertės.
1.7. Pirkimai per Elektroninį pirkimų centrą
2019 m. CPO LT valdomu ir administruojamu Elektroniniu pirkimų centru (toliau – EPC),
skirtu neperkančiosioms organizacijoms, pasinaudojo 171 subjektas. Tai beveik 48 proc. daugiau,
nei 2018 m., kai šia sistema pasinaudojo 119 skirtingų pirkėjų. EPC yra skirtas daugiabučių namų
atnaujinimo (modernizavimo) darbams ir paslaugoms įsigyti, todėl pagrindiniai šio įrankio
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naudotojai yra daugiabučių namų bendrijos bei įmonės, administruojančios bei prižiūrinčios
daugiabučius namus.
EPC pradėjo veikti 2017 m. vasario 14 d. Per beveik 2 metus pirkimų skaičius jame išaugo
daugiau kaip 7 kartus – nuo 104 iki 786 pirkimų (18 pav.). EPC užsakymų vertės dydis 2017-2019
m. kito skirtinga kryptimi ir 2019 m. sudarė apie 39,1 mln. Eur. Kadangi EPC yra įrankis, skirtas
daugiabučių namų modernizavimui, užsakymų vertės kitimas yra tiesiogiai susijęs su Valstybės
parama bei daugiabučių namų atnaujinimui patvirtintų paraiškų skaičiumi.

18 pav. EPC užsakymų skaičiaus ir vertės dinamika 2017-2019 m.
2019 m. EPC pirkėjai galėjo įsigyti Investicijų planų ir (ar) energinio naudingumo
sertifikatų rengimo, Statinio projekto ekspertizės, Techninės priežiūros paslaugų, Techninio darbo
projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų bei Rangos darbų be projektavimo.
Daugiau kaip trečdalis užsakymų 2019 m. įvyko Techninio darbo projekto parengimo ir projekto
vykdymo priežiūros paslaugų modulyje – net 292. (žr. 7 lentelę). Šiame modulyje pirkimų vertė
sudarė beveik 3,4 mln. Eur ir perkantieji subjektai sutaupė apie 3,6 mln. Eur, t. y. vieno pirkimo
metu vidutiniškai taupė apie pusę savo nurodyto maksimalaus biudžeto.
7 lentelė
Informacija apie užsakymus EPC 2019 m.
Užsakymų
skaičius

Vertė, tūkst.
Eur

Taupymas,
tūkst. Eur

Taupymas,
proc.

Investicijų planų ir (ar) energinio
naudingumo sertifikatų rengimas

163

98,1

40,1

-29%

Ranga be projektavimo

79

34 968,0

2 249,3

-6%

Statinio projekto ekspertizės
paslaugos

152

337,7

431,3

-56%

Techninė priežiūra

100

273,3

431,6

-61%

Techninio darbo projekto
parengimo ir projekto vykdymo
priežiūros paslaugos

292

3 393,3

3 556,9

-51%

786

39 070,5

6 709,3

-15%

Modulis

Bendroji suma
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Vertinant pagal užsakymų vertę, paklausiausias EPC pirkimo modulis yra Rangos darbai be
projektavimo: čia perkantieji subjektai 2019 m. įsigijo darbų už beveik 35 mln. Eur. Vieno pirkimo
metu pirkėjams pavykdavo sutaupyti vidutiniškai apie 6 proc. jų numatyto pirkimui biudžeto, o
bendrai 2019 m. buvo sutaupyta 2,2 mln. Eur.
1.8. Socialinė-profesinė
komunikacija:
mokymai,
apklausos,
konsultacijos, Atvirų durų dienos
2019 m. CPO LT daug dėmesio skyrė socialinei-profesinei komunikacijai. Siekiant ugdyti
CPO LT el. katalogo naudotojų įgūdžius ir kompetencijas, buvo organizuotos 9 atvirų durų dienos,
kuriose dalyvavo 121 dalyvis. Absoliuti dauguma dalyvių (virš 80 proc.) Atvirų durų dienas
vertina labai gerai ir gerai. Daugelis respondentų taip pat pageidavo Atvirų durų dienas rengti
nuolat, nes jose gali tiesiogiai išsiaiškinti visus rūpimus klausimus.
CPO LT organizavo 9 mokymus ir seminarus apie pirkimų vykdymą per CPO LT
informacines sistemas. Šiuose renginiuose dalyvavo 150 dalyvių. Seminarų metu buvo pristatytos
naujos centralizuotų viešųjų pirkimų galimybės: konsoliduotieji pirkimai, pirkimai pagal įgaliojimą.
Tokiu būdu CPO LT tiesiogiai didino viešojo valdymo ir savivaldos institucijų ir įstaigų darbuotojų
kompetencijas.
CPO LT 2019 m. organizavo CPO LT el. katalogo naudotojams mokymus nuotoliniu būdu,
naudodama audiovizualines priemones. Tokiu būdu viešųjų pirkimų specialistai visoje Lietuvoje
gali greitai gauti visą reikalingą informaciją, vizualią užsakymo formavimo moduliuose praktinę
instrukciją. CPO LT el. katalogo ir jame esančių modulių audiovizualinės instrukcijos 2019 m.
buvo peržiūrėtos 1 210 kartų.
CPO LT parengė 43 metodines priemones (kiekvienam pirkimo moduliui) bei patalpino jas
kiekvieno Katalogo modulio aplinkoje. Jos padeda CPO LT el. katalogo naudotojams paprasčiau ir
greičiau formuoti užsakymų krepšelius, vykdyti sutartis ir pan., taupo laiko ir žmogiškuosius
išteklius.
2019 m. pabaigoje CPO LT kartu su Ekonomikos ir inovacijų ministerija organizavo
konferenciją – diskusiją „Efektyvesni viešieji pirkimai: būdai ir galimybės“. Renginyje dalyvavo
savivaldybių merai, jų pavaduotojai, administracijos direktoriai ir viešųjų pirkimų specialistai.
Renginio metu aptarta viešųjų pirkimų svarba valstybei, neišnaudotos galimybės, iššūkiai bei
vizijos.
Kaip ir kasmet, perkančiosios organizacijos, pateikusios užsakymą CPO LT el. kataloge,
galėjo įvertinti CPO LT veiklą. Buvo klausiama jų nuomonė, ar CPO LT veikla yra skaidri ir
patikima, ar teikti užsakymus Kataloge yra patogu, ar tam reikalinga CPO LT konsultantų pagalba
bei prašoma įvertinti Katalogo asortimentą. Apibendrinti apklausos rezultatai pateikiami 19 pav.
Taip pat perkančiosios organizacijos visada turi galimybę pateikti savo komentarą apie poreikius,
pirkimo objektų trūkumą Kataloge ir kt.. Tokiu būdu CPO LT gauna aktualią informaciją apie
įstaigų poreikius bei turi galimybę koreguoti esamas bei įtraukti naujas prekių, paslaugų ir darbų
specifikacijas atnaujindama ar kurdama naujus pirkimo modulius.
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19 pav. Apibendrinti perkančiųjų organizacijų apklausos rezultatai, 2019 m.
Iš 19 pav. apibendrintų apklausų duomenų matyti, kad perkančiosios organizacijos CPO LT
veiklą vertina teigiamai ir mano, kad įstaigos veikla yra skaidri ir patikima. Apie 97 proc.
respondentų taip pat nurodė, kad CPO LT el. katalogas atitinka jų poreikius, o beveik 96 proc.
formavusių užsakymus krepšelius – kad jų pateikimas sistemoje nėra sunkus. Apklausos rezultatai
taip pat parodo, kad 87 proc. perkančiųjų organizacijų atstovų užsakymus pateikia savarankiškai ir
pagalbos į CPO LT konsultantus nesikreipia.
Siekdama
užtikrinti dar operatyvesnes ir klientų poreikius geriau atitinkančias
konsultacijas, CPO LT el. kataloge 2019 m. įdiegė nemokamą tiesioginį pokalbių-konsultacijų
kanalą „Smartsupp“. Per jį perkančiosioms organizacijoms užtikrinama galimybė greitai susiekti
internetu su konsultantu ir operatyviai gauti reikalingos informacijos. Kanalas pasiekiamas čia:
https://2007.cpo.lt/katalogas/.
1.9. CPO LT kaip kompetencijų centro veikla
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“ CPO LT struktūra buvo papildyta nauju Pirkimų vykdymo skyriumi. Jis nuo 2019 m.
pradžios pradėjo vykdyti pirkimus pagal įgaliojimus Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų
ministerijai, jai pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms (kai pirkimo vertė didesnė kaip 3 tūkst. Eur be
PVM) ir Respublikinei Vilniaus psichiatrijos ligoninei (kai pirkimo vertė didesnė kaip 10 tūkst. Eur
be PVM). Taip pat šioms įstaigoms yra teikiamos konsultacijos pirkimų plano sudarymo, jo
keitimo, pirkimo būdo pasirinkimo ir kitais viešųjų pirkimų klausimais.
2019 m. CPO LT atliko 230 pirkimų pagal įgaliojimą, iš jų – daugiau kaip trečdalis (82) yra
tarptautiniai ir supaprasti pirkimai. Atliktų pirkimų pagal įgaliojimą struktūra pateikta 20 pav.
Palyginimui, 2018 m. CPO LT atliko vos 1 pirkimą pagal įgaliojimą.
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20 pav. Atliktų pirkimų pagal įgaliojimą struktūra 2019 m.
Bendra įvykusių pirkimų pagal įgaliojimą vertė sudarė daugiau kaip 31,4 mln. Eur, o šių
pirkimų metu pavyko sutaupyti beveik 14,2 mln. Eur. Vienas iš CPO LT atliktų pirkimų pagal
įgaliojimą buvo maisto produktai Respublikinei Vilniaus psichiatrinei ligoninei. Siekiant prekes
nupirkti kuo geresnėmis kainomis, buvo nutarta rengti elektroninius aukcionus tiekėjams. Šis
elektroninis aukcionas vyko daugybinio kainos atnaujinimo (mažinimo) būdu, dalyvaujant 9
tiekėjams. Aukciono dalyviai, nežinodami kitų tiekėjų, o tik matydami jų siūlomas kainas, varžėsi
dėl mažiausios siūlomos kainos, nes buvo suinteresuoti laimėti šį viešąjį pirkimą. Elektroninis
aukcionas vyko net 9 dienas, bet rezultatas pranoko optimistiškiausias prognozes. Pavyzdžiui,
kiaušinių kaina tiekėjų varžymosi metu sumažėjo 30,7 proc. daržovių – 24 proc. Bendra pasiūlymų
vertė elektroninio aukciono metu sumažėjo 7,7 proc.: nuo geriausio pirminio pasiūlymo kainos
1 414 244 Eur iki geriausios kainos po aukciono 1 318 211 Eur. Tokiu būdu, taikant elektroninį
aukcioną buvo sutaupyta daugiau kaip 96 tūkst. Eur su PVM. Elektroninis aukcionas kaip viešųjų
pirkimų instrumentas Lietuvoje naudojamas itin retai – 2016 m. įvyko 8, 2017 m. – 4, 2018 m. –
vos 5 elektroniniai aukcionai. CPO LT įvykdytą maisto produktų viešąjį pirkimą elektroninio
aukciono būdu, kaip gerąją patirtį, įvertino ir Viešųjų pirkimų tarnyba, įteikusi
įstaigai apdovanojimą „Už Elektroninio aukciono taikymą viešuosiuose pirkimuose 2019 m.”.
Kadangi 2019 m. CPO LT kaip kompetencijų centro veikla vykdant pirkimus pagal
įgaliojimus buvo sėkminga, numatoma, kad 2020 m., remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos prašymu, CPO LT vykdys didelės vertės Lietuvos zoologijos sodo statybos darbų
viešuosius pirkimus ir pagal suteiktą įgaliojimą atliks statybos darbų viešojo pirkimo procedūras.
2019 m. kovo 27 d. Vyriausybės pasitarimo protokolinį sprendimą (protokolas Nr.13) Lietuvos
Respublikos Vyriausybėje buvo priimtas sprendimas dėl Vyriausybei pavaldžių įstaigų viešųjų
pirkimų funkcijų centralizavimo, kuriame CPO LT kaip kompetencijų centrui tenka itin svarbus
vaidmuo ir užduotis. Remiantis Vyriausybės nutarimu, CPO LT nuo 2021 m. per 4 metus (t. y. iki
2024 m.) perims didžiąją dalį Lietuvos Respublikos Vyriausybei pavaldžių įstaigų (559 perkančiųjų
organizacijų) pirkimų. Planuojama, kad 2020 m. vyks paruošiamieji darbai: atnaujinta CPO LT
struktūra, papildomų darbuotojų paieška, kompetencijų ugdymas, standartinių dokumentų, taisyklių,
tvarkų parengimas, taip pat sparti CPO LT el. katalogo plėtra. Vyriausybei pavaldžių įstaigų viešųjų
pirkimų funkcijos laipsniško perėmimo planas pateikiamas 8 lentelėje.
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8 lentelė
CPO LT kaip kompetencijų centro planuojamos viešųjų pirkimų sritys 2021-2024 m.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų centralizavimo kontekste
2021 m.
2022 m.
2023 m.
2024 m.
Sveikatos srities
Informacinių
Statybos ir apyvokos
 Biuro reikmenys,
pirkimai
technologijų srities
prekės, paslaugos ir
biuro paslaugos,
pirkimai
darbai
teisės, finansų,
draudimo bei
reklamos paslaugos;
 Maitinimo ir
apgyvendinimo
paslaugos, kelionių
prekės ir paslaugos;
 Automobiliai,
technika;
 Nafta ir jos
gaminiai, kuras, kiti
energijos šaltiniai, šių
prekių įrenginiai,
reikmenys ir
paslaugos;
 kita
1.10. Vidaus procesų tobulinimas
Korupcijos kontrolė
2019 m. pabaigoje buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tyrimas,
kuriame buvo analizuojama Pirkimų skyriaus veikla. Manoma, kad šioje CPO LT veiklos srityje yra
didesnė korupcijos pasireiškimo rizika. Atlikto tyrimo metu korupcijos atvejų nebuvo nustatyta, nes
pagrindiniai įrankiai, kuriuos CPO LT telkiasi kovoje su korupcija, yra tikslus ir aiškus veiklos
procesų reglamentavimas, jų kontroliavimas vidiniais teisės aktais, vykdomų procedūrų, sprendimų
skaidrumas, viešumas ir antikorupcinis švietimas įstaigoje. Plačiau su tyrimu ir jo rezultatais galima
susipažinti čia: https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2019/10/Korupcijos-pasirei%C5%A1kimotikimyb%C4%97s-nustatymas-vie%C5%A1ojoje-%C4%AFstaigoje-CPO-LT-2019-m..pdf
Tolygus darbo krūvio paskirstymas darbuotojams, interesų derinimas
Siekiant tolygesnio darbo krūvio pasiskirstymo tarp darbuotojų, CPO LT direktoriaus 2019
m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3V-3V-518 patvirtinta CPO LT darbuotojų darbo krūvio
apskaičiavimo metodika. Taip pat, peržiūrėjus CPO LT galiojančius vidinius teisės aktus ir įvertinus
teisinio reguliavimo pokyčius viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo srityje CPO LT direktoriaus
2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 3V-215 patvirtintas CPO LT darbuotojų viešųjų ir privačių
interesų derinimo tvarkos aprašas.
Asmens duomenų apsauga
Tvarkydama asmens duomenis CPO LT vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos
reglamentu (BDAR) bei griežtai laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. CPO LT
direktoriaus 2019 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 3V-45 patvirtintas CPO LT asmens duomenų tvarkos
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aprašas, CPO LT direktoriaus 2019 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 3V-46 asmens duomenų apsaugos
pareigūne paskirta CPO LT direktoriaus pavaduotoja Vaida Vaitkevičiūtė-Daugvilė. Sukurta ir
administruojama CPO LT internetinės svetainės skiltis „Asmens duomenų apsauga“
http://www.cpo.lt/asmens-duomenu-apsauga/. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Centralizuotas
vidaus auditas atliko auditą ir pateikė 2019 m. kovo 13 d. ataskaitą Nr. (5.2-03)-107-9/2-5/19 „Dėl
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo Viešojoje įstaigoje CPO LT vertinimo“, kurioje
nurodyta, kad jokių trūkumų nenustatyta.
Pranešėjų apsauga
2019 m. gruodžio 31 d. CPO LT direktoriaus įsakymu Nr. 3V-516 patvirtintas informacijos
apie pažeidimus CPO LT teikimo tvarkos aprašas. Sukurta ir administruojama CPO LT internetinės
svetainės skiltis „Pranešėjų apsauga“ https://www.cpo.lt/praneseju-apsauga/. Informacijos apie
pažeidimus CPO LT teikimo tvarkos aprašas nustato informacijos apie CPO LT galimai rengiamus,
padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo CPO LT
veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų
priėmimo tvarką. CPO LT veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu
informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su CPO LT sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba
sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).
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III. CPO LT 2019 M. VEIKLOS PLANO
ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
CPO LT 2019 m. veiklos plane numatyti pagrindiniai CPO LT darbai ir jų atlikimo
rezultatai pateikiami 9 lentelėje. Svarbiausi 2019 m. atlikti darbai pateikti 10 lentelėje.
9 lentelė
2019 m. veiklos plano rodiklių įgyvendinimas
Siekiamas
Pasiektas
Faktinė Siekiama
Faktinė
Eil.
metinis
metinis
Strateginio tikslo rodikliai reikšmė
reikšmė
reikšmė
Nr.
pokytis,
pokytis,
2018 m.
2019 m.
2019 m.
proc.
proc.
1.
Sutaupymai dėl viešųjų
pirkimų ir daugiabučių
namų
atnaujinimo
(modernizavimo) pirkimų
57,4
66,2
15,3 %
67,9
18,3%
vykdymo per CPO LT
elektronines sistemas, mln.
Eur
2.
Žaliųjų
pirkimų
vertė
bendroje pirkimų vertėje
34,8
36,5
4,9 %
37,3
7,1%
per CPO LT elektroninį
katalogą, mln. Eur
3.
Tiekėjų skaičius CPO LT
574
602
5%
720
25,4%
pirkimų moduliuose
4.
Pirkimų
iš
socialinių
394
414
5,1 %
426
8,1%
įmonių skaičius, vnt.
5.
Pirkimų vertė per CPO LT
elektroninį katalogą, mln.
285,0
395,5
38,8 %
316,2
10,9%
Eur
6.
Pasitikėjimas CPO LT
(manančių,
kad
šios
27 %
75 %
48 p. p.
95,6%
68,6 p. p.
įstaigos veikla skaidri ir
patikima, dalis)
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10 lentelė

Viešosios įstaigos CPO LT 2018 metų veiklos plano pagal veiklas ir terminus vykdymas 2019
m. I-IV ketv.
Eil.
Strateginio tikslo rodiklių įgyvendinimo priemonės
Faktinė reikšmė 2018
Nr.
pavadinimas
m.
1.
CPO LT informacinių sistemų administravimas bei kokybinė ir kiekybinė plėtra
1.1. Atnaujinti CPO LT elektroninio katalogo pirkimų
18 pirkimų modulių
modulius
1.2. Plėsti CPO LT elektroninį katalogą naujais pirkimų
4 pirkimo moduliai
moduliais
1.3. Administruoti sukurtus CPO LT elektroninio katalogo
34 pirkimo moduliai
pirkimų modulius
1.4. Plačiau taikyti kainos ir kokybės santykio vertinimo
9 pirkimo moduliai
kriterijų CPO LT elektroninio katalogo pirkimo moduliuose
1.5. Plėsti Elektroninių pirkimų centrą naujais pirkimų
3 pirkimo moduliai
moduliais
1.6. Administruoti sukurtus Elektroninių pirkimų centro
6 pirkimo moduliai
modulius
2.
Metodinių ir viešinimo priemonių apie CPO LT elektroninį katalogą rengimas
2.1. Sukurti ir paskelbti metodines priemones CPO LT
elektroninio katalogo naudotojams (perkančiosioms
15 priemonių
organizacijoms, perkantiesiems subjektams ir tiekėjams)
2.2. Organizuoti mokymus ir seminarus apie pirkimų
10 renginių
vykdymą per CPO LT valdomas informacines sistemas
2.3. Organizuoti asmenų, vykdančių viešuosius pirkimus,
Apmokyti 550 asmenų
mokymus naudotis CPO LT elektroniniu katalogu

Siekiama reikšmė 2019
m.

Faktinė reikšmė 2019
m.

12 pirkimų modulių

15 pirkimų modulių

9 pirkimo moduliai

9 pirkimo moduliai

43 pirkimo moduliai

43 pirkimo moduliai

12 pirkimo modulių

13 pirkimo modulių

2 pirkimo moduliai

2 pirkimo moduliai

8 pirkimo moduliai

8 pirkimo moduliai

42 priemonės

43 priemonės

18 renginių

18 renginių

Apmokyti 700
asmenų

Apmokytas 1481
asmuo2

Svarbiausi darbai 2019 m.
1. Naujos centralizuotų viešųjų pirkimų informacinės sistemos kūrimas:
2

Išsamesnė informacija pateikiama CPO LT 2019 m. veiklos viešinimo plano priemonių vykdymo (I-IV ketv.) ataskaitoje.
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– Centralizuotų viešųjų pirkimų informacinės sistemos galimybių studijos parengimo paslaugų sutarties sudarymas (I ketv.) – Taip;
– Centralizuotų viešųjų pirkimų informacinės sistemos galimybių studijos analizė (II-IV ketv.) – Taip.
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.) – Taip.
Finansinio plano faktinis įgyvendinimas – planas: 1 225,00 tūkst. Eur, faktas: 1 099 tūkst. Eur:
Valstybės biudžetas (asignavimų valdytoja – Ekonomikos ir inovacijų ministerija) – planas: 635,0 tūkst. Eur, faktas: 396,3 tūkst. Eur;
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (asignavimų valdytoja – Vidaus reikalų ministerija) – planas: 420,00 tūkst. Eur, faktas: 330,3 tūkst. Eur;
Pajamos iš pirkimų, skirtų daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) vykdyti, paslaugų teikimo– planas: 90 tūkst. Eur, faktas: 167,6 tūkst.
Eur;
Pajamos iš CPO LT pirkimų modulių apmokestinimo – planas: 50 tūkst. Eur, faktas: 179 tūkst. Eur;
Pajamos iš baudų, delspinigių, netesybų taikymo tiekėjams už preliminariųjų sutarčių pažeidimus – planas: 30 tūkst. Eur, faktas: 25,8 tūkst. Eur.
Žmogiškieji ištekliai – planas: 35 pareigybės, faktas: 36 pareigybės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. lapkričio 15 d.
įsakymu Nr. 4-705 (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 4-533 redakcija).
Įgyvendinamos
Ekonomikos ir
inovacijų
ministerijos
strateginio veiklos
plano (SVP)
programos
priemonės kodas ir
pavadinimas
01-05-03-01-22.
Atlikti
centrinės
perkančiosios
organizacijos
funkcijas (vykdoma

Veiklos vertinimo rodikliai
Pavadinimas ir mato vienetas

Vykdymo
terminas
(mėn. arba
ketvirčiais)

1
(1)

I

Įstaigos veiklos
pavadinimas

naujų
1.
CPO
LT 1.1. Sukurtų
skaičius,
vnt.:
elektroninio katalogo
naujų
pirkimų Degalai degalinėse.
modulių sukūrimas

modulių

Pasiektas rezultatas

Pasiektas
rezultatas

1.1. Sukurtų naujų modulių skaičius,
vnt.:

Modulis Degalai degalinėse sukurtas,
tačiau perkančiosios organizacijos juo
naudotis negali dėl teisminių ginčų.
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Centralizuoto viešojo pirkimo Degalų
degalinėse pirkimo procedūros, sudarius
preliminariąsias sutartis su tiekėjais,
baigtos 2018 m. gruodžio 31 d.
Modulio programavimo darbai baigti
2019 m. kovo 18 d.
CPO LT atsižvelgdama į Vilniaus
apygardos teismo 2019 m. birželio 27 d.
sprendime
pateiktus
pastebėjimus
patikslino „Degalų degalinėse“ viešojo
pirkimo dokumentus ir 2019 m.
rugpjūčio 23 d. pakartotinai paskelbė
viešąjį pirkimą.
2019 m. rugsėjo 23 d. UAB „Lietuviškų
degalinių tinklas“ pateikė ieškinį teismui
dėl šio pirkimo. Bylos nagrinėjimas
vyko pirmoje instancijoje. 2019 m.
lapkričio 21 d. teismas priėmė
sprendimą ieškovo pateiktą ieškinį
atmesti. Teismo sprendimas apskųstas
Lietuvos apeliaciniam teismui, kurio
sprendimas buvo palankus CPO LT.
Papildomas:

per CPO LT)

2.
CPO
LT 2.1. Atnaujintų modulių skaičius,
elektroninio katalogo vnt.:
pirkimų
modulių
1) 95 benzinas ir dyzelinas į
atnaujinimas
talpyklas;

1. Kompiuterinė įranga (2019 m.).
2.1. Atnaujintų modulių skaičius, vnt.:

12
(15)
4
(5)

I

1. (1) 95 benzinas ir dyzelinas į talpyklas.
Atnaujintas modulis paleistas pagal
Dinaminę pirkimo sistemą, kuomet nauji
tiekėjai bet kuriuo sistemos galiojimo
laikotarpiu gali būti įtraukti į pirkimą ir
dalyvauti konkrečiuose užsakymuose;
CPO LT
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2) Suskystintos
talpyklas;

naftos

dujos

2. (2) Suskystintos naftos dujos į talpyklas.
Atnaujintas modulis paleistas pagal
Dinaminę pirkimo sistemą, kuomet nauji
tiekėjai bet kuriuo sistemos galiojimo
laikotarpiu gali būti įtraukti į pirkimą ir
dalyvauti konkrečiuose užsakymuose;

į

3. (3) Vaistai;
4. (4) Judrusis ryšys;
3) Vaistai;
4) Judrusis ryšys;

Įvykdyta anksčiau:
5. (7) Suprojektuotų žemės sklypų
paženklinimo vietovėje ir kadastro duomenų
bylų parengimo paslaugos (modulį buvo
planuojama atnaujinti II ketv.).

1. (5) Medicininiai prietaisai;

3
(5)

5) Medicininiai prietaisai;

II

6) Kilimėlių nuomos ir keitimo
paslaugos;
7) Suprojektuotų žemės sklypų
paženklinimo vietovėje ir kadastro
duomenų bylų parengimo paslaugos;

8) Kompiuterinė ir biuro įranga;
9)
Spausdintuvų
nuomos
aptarnavimo paslaugos;

ir

2. (6) Kilimėlių nuomos ir keitimo
paslaugos;
3. (7) Suprojektuotų žemės sklypų
paženklinimo vietovėje ir kadastro duomenų
bylų parengimo paslaugos;

Papildomai atnaujinti moduliai:
4. Statinio projekto ekspertizės paslaugos;
5. Vertimo paslaugos.

2
(2)

III

1. (8) Kompiuterinė įranga 2019 m.;
2. (9) Spausdintuvų nuomos ir aptarnavimo
paslaugos.
1. (10) Spausdintuvai;
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10) Spausdintuvai;
11) Bendrieji ir specialieji rangos
darbai be projektavimo;
12)
Statinių
(inžinerinių)
projektavimo paslaugos.

3
(4)

IV

2. (11) Bendrieji ir specialieji rangos darbai
be projektavimo;
3. (12) Statinių (inžinerinių) projektavimo
paslaugos;

Papildomai atnaujintas modulis:
3. Preliminariųjų
sutarčių
sudarymas
arba
dinaminių
pirkimų
sistemų
sukūrimas

3.1. Sudarytų sutarčių arba
sukurtų
dinaminių
sistemų
skaičius, vnt.:
1) Biuro reikmenys;

4
(4)

IV

1) Biuro reikmenys – Taip;
1.1. Kanceliarinės prekės – Taip;
1.2. Biuro popierius – Taip;
1.3. Buities prekės – Taip;
1.4. Higieninis popierius – Taip;
1.5. Elektros prekės – Taip;
2) Mobilieji telefonai – Taip;
3) Kompiuterinės įrangos nuoma – Taip;
4) Statinių techninė ekspertizė – Taip.

2) Mobilieji telefonai;
3) Kompiuterinės įrangos nuoma;
4) Statinių techninė ekspertizė.
4. Pirkimų modulių 4.1. Administruojamų modulių
administravimas CPO skaičius, vnt.:
LT
elektroniniame
kataloge
1) Valymo paslaugos iš soc. įmonių;
2) Bendrieji ir specialieji rangos
darbai be projektavimo;
3) Statinio statybos techninės
priežiūros paslaugos;
4) Energijos
vartojimo
audito
atlikimo paslaugos;
5) Statinio
techninio
projekto
ekspertizės paslaugos;
6) Kompiuterinė ir biuro įranga;
7) Spausdintuvai;
8) Biuro reikmenys;
9)
Spausdinimo
įrangos

4. Viešojo fiksuoto telefono ryšys.
3.1. Sudarytų sutarčių arba sukurtų
dinaminių sistemų skaičius, vnt.:

43
(43)

I-III

4.1.
Administruojamų
skaičius, vnt.:

I-IV
I-IV

1) Valymo paslaugos iš soc. įmonių – Taip;
2) Bendrieji ir specialieji rangos darbai be
projektavimo – Taip;
3) Statinio statybos techninės priežiūros
paslaugos – Taip;
4) Energijos vartojimo audito atlikimo
paslaugos – Taip;
5) Statinio techninio projekto ekspertizės
paslaugos – Taip;
6) Kompiuterinė ir biuro įranga – Taip;
7) Spausdintuvai – Taip;
8) Biuro reikmenys – Taip;
9) Spausdinimo įrangos eksploatacinės

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

modulių
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eksploatacinės medžiagos;
10) 95 benzinas ir dyzelinas į
talpyklas;
11) Judrusis ryšys;
12) Elektros energija;
13) Vaistai;
14) Mobilieji telefonai;
15)
Spausdintuvų
nuomos
ir
aptarnavimo paslaugos;
16) Kilimėlių nuomos ir keitimo
paslaugos;
17) Endoprotezai;
18) Medicininiai prietaisai;
19) Valymo paslaugos;
20)
Statinių
(inžinerinių)
projektavimo paslaugos;
21) Pastatų projektavimo paslaugos
22) Apsaugos paslaugos;
23) Paprasto skalbimo paslaugos;
24)
Specializuoto
(sveikatos
priežiūros ir kitoms įstaigoms)
skalbimo paslaugos;
25) Paprasto skalbimo paslaugos iš
soc. įmonių;
26)
Specializuoto
(sveikatos
priežiūros ir kitoms įstaigoms)
skalbimo paslaugos iš soc. įmonių;
27) Vertimo paslaugos;
28) Pašto paslaugos ir kurjerių
paslaugos;
29) Kanceliarinės prekės iš socialinių
įmonių;
30) Viešojo fiksuoto telefono ryšys;
31) Suprojektuotų žemės sklypų
paženklinimo vietovėje ir kadastro

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

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

medžiagos – Taip;
10) 95 benzinas ir dyzelinas į talpyklas –
Taip;
11) Judrusis ryšys – Taip;
12) Elektros energija – Taip;
13) Vaistai – Taip;
14) Mobilieji telefonai – Taip;
15) Spausdintuvų nuomos ir aptarnavimo
paslaugos – Taip;
16) Kilimėlių nuomos ir keitimo paslaugos
– Taip;
17) Endoprotezai – Taip;
18) Medicininiai prietaisai – Taip;
19) Valymo paslaugos – Taip;
20) Statinių (inžinerinių) projektavimo
paslaugos – Taip;
21) Pastatų projektavimo paslaugos – Taip;
22) Apsaugos paslaugos – Taip;
23) Paprasto skalbimo paslaugos – Taip;
24) Specializuoto (sveikatos priežiūros ir
kitoms įstaigoms) skalbimo paslaugos –
Taip;
25) Paprasto skalbimo paslaugos iš soc.
įmonių – Taip;
26) Specializuoto (sveikatos priežiūros ir
kitoms įstaigoms) skalbimo paslaugos iš
soc. įmonių – Taip;
27) Vertimo paslaugos – Taip;
28) Pašto paslaugos ir kurjerių paslaugos –
Taip;
29) Kanceliarinės prekės iš socialinių
įmonių – Taip;
30) Viešojo fiksuoto telefono ryšys – Taip;
31)
Suprojektuotų
žemės
sklypų
paženklinimo vietovėje ir kadastro duomenų
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duomenų bylų parengimo paslaugos;
32) Suskystintos naftos dujos į
talpyklas;
33) Sauskelnės ir susijusios prekės;
34) Investicijų planai ir energetinio
naudingumo sertifikatai;
35) Degalai degalinėse;

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

36)
Vienkartinės
medicinos
priemonės;
37)
Mokykliniai
baldai
be
projektavimo;
38) Gyvenamųjų ir negyvenamųjų
pastatų techninė priežiūra;
39) Kelių (gatvių) horizontalusis
ženklinimas;
40) Neypatingų statinių rangos
darbai;
41) Interneto ryšio paslaugos;
42) Motorinių transporto priemonių
nuoma (automobiliai, autobusai ir
mikroautobusai su vairuotoju);
43) Maisto produktai.

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

IV

3

bylų parengimo paslaugos – Taip;
32) Suskystintos naftos dujos į talpyklas –
Taip;
33) Sauskelnės ir susijusios prekės – Taip;
34) Investicijų planai ir energetinio
naudingumo sertifikatai – Taip;
35) Degalai degalinėse – modulis sukurtas,
tačiau dėl teisminių ginčų nepradėtas
administruoti ir III ketv. viešojo pirkimo
procedūros paskelbtos pakartotinai;
36) Vienkartinės medicinos priemonės –
Taip;
37) Baldai be projektavimo – Taip;
38) Pastatų techninė priežiūra – Taip;
39)
Kelių
(gatvių)
horizontalusis
ženklinimas – Taip;
40) Neypatingų statinių rangos darbai –
Taip;
41) Interneto ryšio paslaugos – Taip;
42) Motorinių transporto priemonių nuoma
(automobiliai, autobusai ir mikroautobusai
su vairuotoju) – Taip;
43) Maisto produktai – Taip; 2019 m.
gruodžio 20 d., atidaryta dinaminė pirkimų
sistema, tiekėjai teikia paraiškas, katalogo
modulyje
administruojami
užkeliami
duomenys;
Administruojamas papildomai:
44) (1) Kompiuterinė įranga 2019 m.3

CPO LT elektroniniame kataloge administruojami Kompiuterinės ir biuro įrangos moduliai ir Kompiuterinės įrangos 2019 m. modulis, kuriame Lietuvos perkančiosios organizacijos gali
įsigyti atsižvelgiant į perkančiųjų organizacijų išsakytus poreikius ir lūkesčius atnaujintų techninių specifikacijų kompiuterinės įrangos. Taip pat svarbu pažymėti, kad Lietuvos švietimo
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5. CPO LT veiklos 5.1. Parengtas CPO LT veiklos
efektyvumo didinimas
efektyvumo didinimo 2019 m.

Taip

IV
I

Taip

II-IV

Įvykdyta

III

Įvykdyta

I-IV

priemonių planas;
5.2. Įvykdytos CPO LT veiklos
efektyvumo didinimo priemonės.
6. CPO LT kovos su 6.1. Korupcijos pasireiškimo CPO
korupcija
programos LT tikimybės nustatymas;
įgyvendinimo
priemonių
plano
įgyvendinimas

6.2. CPO LT darbuotojų viešųjų ir
privačių interesų deklaravimo
kontrolė;

5.1. Parengtas ir 2019 m. kovo 4 d. CPO
LT valdybos sprendimu patvirtintas
CPO LT veiklos efektyvumo didinimo
2019 m. priemonių planas;
5.2. Informacija apie patvirtinto CPO LT
veiklos efektyvumo didinimo 2019 m.
priemonių vykdymą I-IV ketv. pateikta
atskiroje lentelėje.
6.1. Korupcijos pasireiškimo CPO LT
tikimybės nustatymas atliktas ir pateiktas
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir
inovacijų ministerijai;
Papildomai:
2019 m. gruodžio 31 d. CPO LT
direktoriaus
įsakymu
Nr.
3V-516
patvirtintas informacijos apie pažeidimus
CPO LT teikimo tvarkos aprašas4.
6.2. CPO LT darbuotojų viešųjų ir privačių
interesų deklaravimo kontrolė – Taip,
vykdoma reguliari kontrolė. Taip pat
peržiūrėjus CPO LT galiojančius vidinius
teisės aktus ir įvertinus teisinio reguliavimo

įstaigos galės įsigyti nešiojamus kompiuterius skirtus mokykloms (kompiuteriai yra atsparūs aplinkos poveikiui). Tokiu būdu CPO LT tikisi prisidėti prie Švietimo sistemos infostruktūros
modernizavimo.
4

Sukurta ir administruojama CPO LT internetinės svetainės skiltis „Pranešėjų apsauga“ https://www.cpo.lt/praneseju-apsauga/. Informacijos apie pažeidimus CPO LT teikimo tvarkos
aprašas nustato informacijos apie CPO LT galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo CPO LT veikiančiu vidiniu informacijos
apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką. CPO LT veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo,
kurį su CPO LT sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).
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6.3. CPO LT darbo tvarkos
taisyklių laikymosi kontrolė.

7. Viešųjų
vykdymas
įgaliojimus

pirkimų Viešųjų pirkimų vykdymas.
pagal

8. Naujos CPO LT 8.1. Centralizuotų viešųjų pirkimų
informacinės sistemos informacinės sistemos galimybių
kūrimas
studijos parengimo paslaugų

Įvykdyta

I-IV

Pagal
pirkimų
planus

I-IV

Taip

I

Taip

II-IV

sutarties sudarymas;

pokyčius viešųjų ir privačiųjų interesų
derinimo srityje CPO LT direktoriaus 2019
m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 3V-215
patvirtintas CPO LT darbuotojų viešųjų ir
privačių interesų derinimo tvarkos aprašas;
6.3. CPO LT darbo tvarkos taisyklių
laikymosi kontrolė – Taip, vykdoma
nuolatinė kontrolė.
2019 m. I ketv. buvo vykdomi 78 pirkimai:

8 tarptautinės vertės pirkimai;

7 supaprastinti pirkimai;

63 mažos vertės pirkimai.
2019 m. II ketv. buvo vykdomi 87 pirkimai:


11 tarptautinės vertės pirkimų;

12 supaprastintų pirkimų;

64 mažos vertės pirkimai.
2019 m. III ketv. buvo vykdomas 81
pirkimas:
•
10 tarptautinės vertės pirkimai;
• 12 supaprastintų pirkimų;
•
59 mažos vertės pirkimai.
2019 m. IV kev. buvo vykdomas 71
pirkimas:
• 12 tarptautinės vertės pirkimų;
• 10 supaprastintų pirkimų;
• 49 mažos vertės pirkimai.
8.1. Viešoji įstaiga CPO LT su UAB
„Civitta“ 2019 m. vasario 5 d. sudarė
sutartį Nr. 4R-72 „Dėl Centralizuotų
viešųjų pirkimų informacinės sistemos
galimybių
studijos
parengimo
paslaugų“.
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8.2. Centralizuotų viešųjų pirkimų
informacinės sistemos galimybių
studijos analizė ir optimaliausio
sprendimo įgyvendinimas.

9. Viešinimo
vykdymas

veiklos 9.1. Parengtas CPO LT veiklos

Taip

I

Taip

II-IV

10.1. Sukurtas valymo paslaugų
pirkimo modulis;

Taip

III
(IV)

10.2. Sukurtas pastato techninės
priežiūros modulis.

Taip

IV

Pastato techninės priežiūros modulis –
Taip.

8
(8)

I-IV:

Administruojamų
preliminariųjų
sutarčių skaičius, vnt.:

viešinimo
projektas;

2019

m.

plano

9.2. Įvykdytos CPO LT veiklos
viešinimo
plane
numatytos
veiklos.
Pirkimų,
skirtų
daugiabučių
namų
atnaujinimui
(modernizavimui)
vykdyti,
paslaugų
teikimas

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

8.2. 2019 m. rugsėjo 11 d. paslaugų
priėmimo – perdavimo aktu iš tiekėjo
UAB „Civitta“ priimta Centralizuotų
viešųjų pirkimų informacinės sistemos
galimybių studija. Pradėtos vykdyti
Centralizuotų
viešųjų
pirkimų
informacinės sistemos kūrimui ir
diegimui reikalingo techninio aprašymo
(techninės specifikacijos) parengimo
paslaugų viešojo pirkimo inicijavimo
procedūros.
9.1. Parengtas ir 2019 m. kovo 4 d. CPO
LT valdybos sprendimu patvirtintas
CPO LT veiklos viešinimo 2019 m.
planas;
9.2. Informacija apie patvirtinto CPO
LT veiklos viešinimo 2019 m. plano
priemonių vykdymą I-IV ketv. pateikta
atskiroje lentelėje.
Įvykdyta anksčiau:
Valymo paslaugos – Taip;

11.
Sudarytų Administruojamų
preliminariųjų
preliminariųjų
sutarčių
skaičius, vnt.:

sutarčių
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administravimas

1) Rangos darbai su projektavimu;
2)
Rangos
darbai
be
projektavimo;
3) Investicijų planai ir energetinio
naudingumo sertifikatai;
4) Projekto ekspertizės paslaugos;
5)
Techninės
priežiūros
paslaugos;

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

6) Techninio darbo projekto
parengimo ir projekto vykdymo
priežiūros paslaugos;
IV
(III-IV)
IV

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

12.
Projekto
„Centralizuotų viešųjų
pirkimų, vykdomų per
VšĮ CPO LT elektroninį
katalogą,
valdymo
sistemos plėtra“ veiklų
įgyvendinimas
(Europos
socialinio
fondo
agentūra
Nr. 10.1.2-ESFA-V916-01-0007)

1) Rangos darbai su projektavimu –
Taip;
2) Rangos darbai be projektavimo –
Taip;
3) Investicijų planai ir energetinio
naudingumo sertifikatai – Taip;
4) Projekto ekspertizės paslaugos –
Taip;
5) Techninės priežiūros paslaugos –
Taip;
6) Techninio darbo projekto parengimo
ir
projekto
vykdymo
priežiūros
paslaugos – Taip;
Įvykdyta anksčiau:

7) Valymo paslaugos;

1. (7) Valymo paslaugos – Taip;

8) Pastato techninės priežiūros
paslaugos.

8)
Pastato
techninės
paslaugos – Taip.

12.1. Naujų
sukūrimas:

pirkimų

1)
Vienkartinės
priemonės;

modulių

medicinos

2)
Mokykliniai
baldai
be
projektavimo;
3) Gyvenamųjų ir negyvenamųjų
pastatų techninė priežiūra;
4) Kelių (gatvių) horizontalusis
ženklinimas;
5) Neypatingų statinių rangos darbai;
6) Interneto ryšio paslaugos;

priežiūros

12.1. Naujų pirkimų modulių sukūrimas,
vnt.:

8:
(8)

I-IV:

1
(1)
3
(3)

II

1. Vienkartinės medicinos priemonės;

III

2) Baldai be projektavimo;

III

4
(4)

III
IV
IV

3) Pastatų techninė priežiūra;
4)
Kelių
(gatvių)
horizontalusis
ženklinimas;
5) Neypatingų statinių rangos darbai;
6) Interneto ryšio paslaugos;
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7) Motorinių transporto priemonių
nuoma (automobiliai, autobusai ir
mikroautobusai su vairuotoju);

IV

8) Maisto produktai.

IV

12.3. Projekto viešinimas

III-IV

7) Motorinių transporto priemonių nuoma
(automobiliai, autobusai ir mikroautobusai
su vairuotoju);
8) Maisto produktai, 2019 m. gruodžio 20
d., atidaryta dinaminė pirkimų sistema,
tiekėjai teikia paraiškas, katalogo modulyje
administruojami užkeliami duomenys.

Vykdoma5.

____________________________

5

Atnaujinamas projekto viešinimo planas – diversifikuojant numatytas priemones: sukuriant keletą siužetų televizijoje, talpinant straipsnius populiariausiuose interneto portaluose, sukuriant
animuotą reklaminį skydelį, skirtą talpinti interneto svetainėse bei rengiant informacinius pranešimus perkančiosioms organizacijoms. Tikėtina, kad patikslintas viešinimo planas būtų
efektyvesnis ir pasiektų didesnę tikslinę auditoriją – moduliais besinaudosiančių perkančiųjų organizacijų atstovus bei potencialius tiekėjus.
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INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO
2019 M. PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMĄ I-IV KETV.
11 lentelė
Veiklos
tobulinimo,
efektyvumo
didinimo sritis
1. CPO LT vidinių
procesų
optimizavimas ir
efektyvumo
didinimas

6

Sprendžiamos problemos, veiksmai, rezultatai, rizikos

Įvykdymo
data

Pasiektas rezultatas

1.1. priemonė „Konsultavimo prieinamumo ir operatyvumo didinimas“
Veiksmas – 2007.cpo.lt elektroniniame kataloge klientų konsultacijai įdiegti
tiesioginis pokalbių/konsultacijų kanalą.
Rezultatas – operatyvesnės ir klientų poreikius geriau atitinkančios
konsultacijos.
Rizika – didelis programuotojų darbo intensyvumas.

2019 m.
I-III ketv.

Įvykdyta.
CPO LT elektroniniame kataloge
2007.cpo.lt
(https://2007.cpo.lt/)
įdiegtas
nemokamas
tiesioginis
pokalbių-konsultacijų
kanalas
„Smartsupp“, per jį užtikrinamos
operatyvesnės ir klientų poreikius
geriau atitinkančios konsultacijos.

1.2. priemonė „Elektroninio aukciono diegimo CPO LT valdomose
informacinėse sistemose analizė“
Veiksmas – 1) atlikti CPO LT pirkimų analizę, siekiant įvertinti elektroninio
aukciono taikymo galimybes CPO LT valdomose informacinėse sistemose;
2) CPO LT valdomų informacinių sistemų techninių galimybių, pritaikant
elektroninio aukciono principus, analizė.
Rezultatas – įvertintos elektroninio aukciono diegimo galimybės CPO LT
elektroniniuose kataloguose.

2019 m.
I-IV ketv.

Įvykdyta.
2019 m. rugsėjo 12 d. pateikta CPO
LT Informacinių sistemų skyriaus
vedėjo analizės išvada dėl CPO LT
valdomų
informacinių
sistemų
techninių
galimybių,
pritaikant
elektroninio aukciono principus6.

Ataskaitoje nurodoma, kad diegiant elektroninio aukciono funkcionalumus 2007.cpo.lt sistema turi būti perdaroma iš esmės, o CPO IS modernizavimo alternatyva nėra
tinkamiausias sprendimas. Atsižvelgus į CPO LT patirtį, pastebima, jog CPO IS modernizavimas dėl pasirinktos nelanksčios kūrimo architektūros ir technologijos yra itin sudėtingas
procesas. Sudėtingas sistemos modernizavimas lemia aukštus administracinius palaikymo kaštus todėl laiko, finansų ir žmogiškųjų išteklių investavimas siekiant CPO IS sistemoje įdiegti
elektroninio aukciono funkcionalumą būtų neracionalus. Elektroninio aukciono funkcionalumai bus įgyvendinti kuriant naująją CPO LT IS informacinę sistemą.
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1.3. priemonė „Efektyvus viešųjų ir privačiųjų interesų derinimas“
Veiksmas – peržiūrėti CPO LT galiojančius vidinius teisės aktus, įvertinant
teisinio reguliavimo pokyčius viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo srityje,
ir, esant poreikiui, priimti jų pakeitimus.
Rezultatas – tinkamas CPO LT darbuotojų viešųjų ir privačiųjų interesų
derinimas.

2019 m.
I-II ketv.

Įvykdyta.
CPO LT direktoriaus 2019 m.
birželio 27 d. įsakymu Nr. 3V-215
patvirtintas CPO LT darbuotojų
viešųjų ir privačių interesų derinimo
tvarkos aprašas.

1.4. priemonė „Efektyvus asmens duomenų tvarkymas“
Veiksmas – parengti ir patvirtinti vidinius teisės aktus, įgyvendinančius
Bendrųjų duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) nuostatas CPO LT
veikloje.
Rezultatas – asmens duomenų tvarkymas CPO LT veikloje, kuris atitinka
BDAR nuostatas.

2019 m.
I-II ketv.

Įvykdyta.
CPO LT direktoriaus 2019 m.
vasario 7 d. įsakymu Nr. 3V-45
patvirtintas CPO LT asmens
duomenų tvarkos aprašas7.

1.5. priemonė „Efektyvesnis CPO LT klientų poreikių ir lūkesčių
užtikrinimas“
Veiksmas – 1) reguliari Viešųjų pirkimų tarnybos Help Desk pateiktų
perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų įrašų analizė; 2) CPO LT valdomose
informacinėse sistemose perkančiųjų organizacijų pateiktų atsakymų į
klausimyno atsakymus apibendrinimas ir analizė.
Rezultatas – identifikuotos problemos ir sunkumai, su kuriais susiduria su
CPO LT klientai, vykdydami pagrindines sutartis, taip pat jų poreikiai ir
lūkesčiai dėl CPO LT valdomų informacinių sistemų plėtros.

2019 m.
I-IV ketv.

Įvykdyta.
Atliekamas VPT Help desk pateiktų
perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų
įrašų sisteminimas ir analizė.
Apibendrinti atsakymai, talpinami
CPO LT internetinės svetainės
skiltyje „Dažniausiai užduodami
klausimai“ (D.U.K.).

1.6. priemonė „Tolygesnis darbo krūvio paskirstymas tarp CPO LT

2019 m.

Įvykdyta.

7

Viešosios įstaigos CPO LT direktoriaus 2019 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 3V-46 asmens duomenų apsaugos pareigūne paskirta CPO LT direktoriaus pavaduotoja Vaida VaitkevičiūtėDaugvilė. Sukurta ir administruojama CPO LT internetinės svetainės skiltis „Asmens duomenų apsauga“ http://www.cpo.lt/asmens-duomenu-apsauga/. Ekonomikos ir inovacijų
ministerijos Centralizuotas vidaus auditas atliko auditą ir pateikė 2019 m. kovo 13 d. ataskaitą Nr. (5.2-03)-107-9/2-5/19 „Dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo Viešojoje
įstaigoje CPO LT vertinimo“, kurioje nurodyta, kad jokių trūkumų nenustatyta.
CPO LT
2019 m. veiklos ataskaita
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8

darbuotojų“
Veiksmas – nustatyti CPO LT elektroninio katalogo modulio sudėtingumo
balus ir pagal juos įvertinti kiekvieną.
Rezultatas – parengta ir patvirtinta CPO LT elektroninio katalogo pirkimų
sudėtingumo vertinimo metodika.
Rizika – užsitęsusios konsultacijos su CPO LT darbo taryba.

II-IV ketv.

CPO LT direktoriaus 2019 m.
gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3V-3V518 patvirtinta CPO LT darbuotojų
darbo
krūvio
apskaičiavimo
metodika.

1.7. priemonė „Pirkimų modulių administravimo efektyvumo
didinimas“
Veiksmas – peržiūrėti CPO LT galiojančius vidinius teisės aktus,
reglamentuojančius centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymą ir modulių
kūrimą bei administravimą, ir, esant poreikiui, priimti jų pakeitimus.
Rezultatas – aiškus užduočių ir atsakomybių pasiskirstymas, susijęs su
centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymu, modulių kūrimu bei administravimu.
Rizika – užsitęsusios konsultacijos su CPO LT darbo taryba.

2019 m.
I-II ketv.

Įvykdyta.
CPO LT direktoriaus 2019 m.
birželio 28 d. įsakymu Nr. 3V-218
patvirtinti CPO LT preliminariųjų
sutarčių ir dinaminių pirkimų
sistemų administratorių vykdomų
funkcijų, ir CPO LT preliminariųjų
sutarčių ir dinaminių pirkimų
sistemų administratorių ir jų
pavaduotojų sąrašai.

1.8. priemonė „Konsoliduotų pirkimų, vykdomų CPO LT valdomose
informacinėse sistemose, efektyvumo didinimas“
Veiksmas – 1) įvertinti viešojo pirkimo objektų konsolidavimo galimybes
CPO LT valdomose informacinėse sistemose; 2) sukurti konsoliduotų viešųjų
pirkimų vykdymo priemones ir jų įgyvendinimo technologinius
funkcionalumus.
Rezultatas – išaugusi konsoliduotų viešųjų pirkimų apimtis ir sutaupytos
valstybės biudžeto lėšos.
Rizika – dėl programuotojų darbo intensyvumo technologiškai
neįgyvendintos konsolidavimo vykdymo priemonės.

2019 m.
I-IV ketv.

Įvykdyta.
2019 m. rugsėjo 12 d. pateikta CPO
LT Informacinių sistemų skyriaus
vedėjo analizės išvada dėl CPO LT
valdomų
informacinių
sistemų
techninių
galimybių
sukuriant
konsoliduotų
viešųjų
pirkimų
vykdymo
priemones
ir
jų
įgyvendinimo
technologinius
funkcionalumus8.

Ataskaitoje nurodoma, kad diegiant konsoliduotų pirkimų vykdymo techninius sprendimus 2007.cpo.lt sistemos architektūra turi būti keičiama iš esmės, taip pat perdaromas
kiekvienas jau suprogramuotas modulis. Atkreiptinas dėmesys, kad 2007.cpo.lt vieno modulio sukūrimas vienam programuotojui vidutiniškai užtrunka apie vieną mėnesį. Kadangi
modulių yra apie 30, tai visų esamų modulių perprogramavimui planuotume apie 30 mėnesių vieno programuotojo darbo laiko (neįvertinus sistemos architektūros keitimo laiko kaštų).
Kadangi 2007.cpo.lt informacinė sistema vis dar sparčiai vystoma papildant ją naujais moduliais automatizuojant centralizuotus pirkimus, toks sistemos perdarymas šiuo metu beveik
CPO LT
2019 m. veiklos ataskaita
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2.
CPO
valdomų
informacinių
sistemų
tobulinimas
efektyvumo
didinimas

1.9. priemonė „Tiekėjų vertinimo metodikos sukūrimas“
Veiksmas – nustatyti CPO LT valdomų informacinių sistemų tiekėjų
vertinimo ir reitingavimo kriterijus.
Rezultatas – geresnis perkančiųjų organizacijų poreikių tenkinimas,
vertinant ir analizuojant tiekėjų veiklą, vykdant pagrindines sutartis.
Rizika – objektyvių vertinimo kriterijų ir technologinio sprendimo
nebuvimas.
LT 2.1. priemonė „Veiksmingas kibernetinio saugumo reikalavimų
įgyvendinimas“

2019 m.
I-IV ketv.

2019 m.
III ketv.

Įvykdyta.

2019 m.
IV ketv.

Įvykdyta (anksčiau planuoto laiko).
2019 m. rugsėjo 30 d. CPO LT

Veiksmas – parengti techninių kibernetinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo
priemonių planą.
ir Rezultatas – išanalizuotas CPO LT informacinių sistemų atitikimas techniniams
kibernetinio saugumo reikalavimams, nustatytos reikalingos įgyvendinti priemonės
ir jų vykdymo terminai.
Rizika – užtrukęs derinimas su kompetentingomis įstaigomis.

2.2. priemonė „Informacinių sistemų saugumo užtikrinimas“
Veiksmas – atlikti CPO LT informacinių sistemų rizikos vertinimą.

Įvykdyta.
CPO LT direktoriaus 2019 m.
gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3V-521
patvirtinta CPO LT informacinės
sistemos
tiekėjų
reitingavimo
metodika.
CPO LT direktoriaus 2019 m. rugsėjo
30 d. įsakymu Nr. 3V-342 patvirtintas
CPO LT techninių kibernetinio saugumo
reikalavimų įgyvendinimo priemonių
planas, kuriame vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2018 m.
gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209
išanalizuotas CPO LT informacinių
sistemų
atitikimas
techniniams
kibernetinio saugumo reikalavimams,
nustatytos
priemonės,
atsakingi
vykdytojai ir įgyvendinimo terminai.
Patvirtintas
CPO
LT
techninių
kibernetinio
saugumo
reikalavimų
įgyvendinimo
priemonių
planas
pateiktas Nacionaliniam kibernetinio
saugumo
centrui
ir
Lietuvos
Respublikos ekonomikos ir inovacijų
ministerijai.

neįmanomas arba reikalaujantis pernelyg didelių žmogiškųjų, finansinių ir laiko resursų, kurių šiuo metu CPO LT skirti neturi galimybės. Konsoliduotų pirkimų techniniai funkcionalumai
bus įgyvendinti kuriant naująją CPO LT IS informacinę sistemą. CPO IS konsoliduotų pirkimų techninis funkcionalumas yra įgyvendintas sistemos kūrimo metu ir šiuo metu yra
veikiantis.
CPO LT
2019 m. veiklos ataskaita

50

sistemų saugos įgaliotinis pateikė
Viešosios
įstaigos
CPO
LT
informacinių sistemų pažeidžiamo
įvertinimo ir saugos rizikos analizę9.

Rezultatas – atliktas CPO LT informacinių sistemų rizikos vertinimas ir pateikta
ataskaita.

2.3. priemonė „Informacinių sistemų nepertraukiamos veiklos užtikrinimas“
Veiksmas – išbandyti CPO LT informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo
planą.
Rezultatas – išbandytas CPO LT informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo
planas ir pateikta ataskaita.

2.4. priemonė „Prisijungimo prie CPO LT valdomos informacinės sistemos
2007.katalogas saugumo didinimas“
Veiksmas – sukurti funkcionalumą, kuris automatiškai reikalautų iš sistemos
naudotojų atnaujinti slaptažodį ne rečiau kaip kas 3 (tris) mėnesius.
Rezultatas – padidintas prisijungimo prie CPO LT valdomos informacinės sistemos
2007.katalogas saugumas, efektyviai valdomas realių naudotojų skaičius.

2019 m.
IV ketv.

2019 m.
I ketv.

Įvykdyta.
2019 m. gruodžio 2 d. CPO LT
saugos įgaliotinis pateikė CPO LT
informacinės
sistemos
veiklos
tęstinumo valdymo plano išbandymo
ataskaitą, kurioje nurodyta, kad
veiklos tęstinumo valdymo plano
trūkumų nėra rasta.
Įvykdyta.
Sukurtas
funkcionalumas,
kuris
automatiškai reikalauja iš sistemos
naudotojų atnaujinti slaptažodį ne rečiau
kaip kas 3 (tris) mėnesius.

________________________

9

Rizikos analizė vykdyta nuo 2019 vasario 4 d. iki rugpjūčio 16 d., atlikta dviem etapais: 1. rizikos analizė; 2. rizikos vertinimas, remiantis Lietuvos standartais LST ISO/IEC 27005:2011
Informacijos technologija. Saugumo metodai. Informacijos saugumo rizikos valdymas bei LST ISO/IEC 13335-3:2000 Informacijos technologijos. Informacijos technologijų saugumo
valdymo gairės. 3 dalis. Informacijos technologijų saugumo valdymo metodai, Vidaus reikalų ministerijos parengtu Rizikos analizės vadovu.
CPO LT
2019 m. veiklos ataskaita
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INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT 2019 M.
VIEŠINIMO PLANO VYKDYMĄ I-IV KETV.
Eil. Nr.
1.

10

Tikslas arba siekiamas
Viešinimo būdas
Matavimo vienetai
Įvykdymo
rezultatas
data
Didinti pirkimų apimtis 1. Informaciniai pranešimai arba 1. Ne mažiau 9-ių I-IV ketvirčiai

Pasiekti rezultatai
Įvykdyta10.

Informaciniai pranešimai perkančiosioms organizacijoms, esamiems ir potencialiems tiekėjams:
I ketv.
1. 2019 m. sausio 3 d. „Atnaujinti mobiliųjų telefonų, viešojo fiksuotojo telefono ryšio paslaugų ir skalbimų pirkimai“;
2.2019 m sausio 14 d. „Iš socialinių įmonių galima įsigyti valymo, specializuoto ir paprasto skalbimo paslaugas bei kanceliarines prekes“;
3.2019 m. sausio 14 d. „Netinkamai teikiamų valymo paslaugų sprendimui“;
4.2019 m. vasario 4 d. „Per CPO LT katalogą galima įsigyti sauskelnių ir kitų asmens higienos prekių“;
5.2019 m. vasario 11 d. „Konsoliduotųjų pirkimų dėka gydymo įstaigos pernai išleido 130 tūkstančių eurų mažiau“;
6.2019 m. kovo 11 d. „Atnaujinti judriojo ryšio paslaugų ir degalų į talpyklas pirkimai“;
7.2019 m. kovo 6 d. „Per pirmuosius 12 slaugos ir asmens higienos prekių užsakymų sutaupyta beveik 27 tūkstančiai eurų“;
II ketv.
1.2019 m. balandžio 1 d. „CPO LT perims daugiausia Vyriausybei pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų“;
2.2019 m. balandžio 12 d. „Per CPO LT katalogą gydymo įstaigos vaistus įsigijo pigiausiai“;
3.2019 m. balandžio 19 d. „Atnaujinus vertimo paslaugų pirkimą, padaugėjo tiekėjų“;
4.2019 m. gegužės 2 d. „Perkančiosioms organizacijoms – dauguma svarbiausių judriojo telefono ryšio paslaugų nemokamai“;
5.2019 m. gegužės 15 d. „Paskelbtos per šiuos metus įsigytų asmens higienos, slaugos prekių ir mobiliųjų telefonų kainos: pastebėti nemaži kainų skirtumai“;
6.2019 m. gegužės 22 d. „Atnaujinus medicininių prietaisų pirkimą – didesnis šių prekių asortimentas“;
7.2019 m. birželio 4 d. „Tiekėjai kviečiami dalyvauti naujame pieno, duonos ir jų produktų viešajame pirkime“;
8.2019 m. birželio 5 d. „Nuo liepos – naujas CPO LT paslaugų apmokestinimas“;
9.2019 m. birželio 7 d. „Iš socialinių įmonių galima įsigyti kanceliarines prekes, valymo ir skalbimo paslaugas“;
10. 2019 m. birželio 17 d. „Konsoliduotieji pirkimai“.
III ketv.
1.2019 m. liepos 1 d. „Padaugėjo kilimėlių nuomos ir keitimo tiekėjų, o šio pirkimo sąlygos tapo lankstenės” (https://www.cpo.lt/padaugejo-kilimeliu-nuomos-ir-keitimo-tiekeju-osio-pirkimo-salygos-tapo-lankstenes/);
2.2019 m. liepos 8 d. „CPO LT paskelbė 2-ąjį bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų be projektavimo paslaugų kvietimą” (https://www.cpo.lt/cpo-lt-paskelbe-2-aji-bendruju-irspecialiuju-rangos-darbu-be-projektavimo-paslaugu-kvietima/);
3.2019 m. liepos 29 d. „Atnaujintas statinio projekto ekspertizės paslaugų pirkimas” (https://www.cpo.lt/atnaujintas-statinio-projekto-ekspertizes-paslaugu-pirkimas/);
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4.2019 m. rugpjūčio 2 d. „CPO LT kviečia interneto ryšio paslaugų tiekėjus į rinkos konsultaciją“ (https://www.cpo.lt/cpo-lt-kviecia-interneto-rysio-paslaugu-tiekejus-i-rinkoskonsultacija/;
5.2019 m. rugpjūčio 13 d. „Pašto paslaugų pirkimo sutarčių vykdytojų dėmesiui” (https://www.cpo.lt/pasto-paslaugu-pirkimo-sutarciu-vykdytoju-demesiui/);
6.2019 m. rugpjūčio 15 d. „Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) vykdytojų dėmesiui“ (https://www.cpo.lt/daugiabuciu-namu-atnaujinimo-modernizavimo-vykdytojudemesiui/);
7.2019 m. rugpjūčio 26 d. „Perkančiosioms organizacijoms CPO LT elektroniniame kataloge siūloma įsigyti švirkštų ir chalatų“ (https://www.cpo.lt/perkanciosioms-organizacijomscpo-lt-elektroniniame-kataloge-siuloma-isigyti-svirkstu-ir-chalatu/);
8.2019 m. rugsėjo 12 d. „Interneto ryšio paslaugų teikėjų dėmesiui“ (https://www.cpo.lt/interneto-rysio-paslaugu-teikeju-demesiui/);
9.2019 m. rugsėjo 16 d. „CPO LT kataloge jau galima įsigyti baldų”( https://www.cpo.lt/cpo-lt-kataloge-jau-galima-isigyti-baldu/);
10.
2019 m. rugsėjo 16 d. „CPO LT paskelbė Neypatingų statinių (pastatų) rangos darbų centralizuotą pirkimą“ (http://www.cpo.lt/cpo-lt-paskelbe-neypatingu-statiniu-pastaturangos-darbu-centralizuota-pirkima/);
11.
2019 m. rugsėjo 27 d. „CPO LT elektroniniame kataloge naujas modulis – Kelių horizontaliojo ženklinimo darbų užsakymai” (https://www.cpo.lt/cpo-lt-elektroniniamekataloge-naujas-modulis-keliu-horizontaliojo-zenklinimo-darbu-uzsakymai/);
12.
2019 m. rugsėjo 30 d. „CPO LT Atvirų durų renginys sulaukė didelio Perkančiųjų organizacijų susidomėjimo“ (https://www.cpo.lt/cpo-lt-atviru-duru-renginys-sulaukedidelio-perkanciuju-organizaciju-susidomejimo/.
IV ketv.
1.2019 m. spalio 1 d. „CPO LT atnaujino kompiuterinės ir biuro įrangos modulį (https://www.cpo.lt/cpo-lt-atnaujino-kompiuterines-ir-biuro-irangos-moduli/);
2.2019 m. spalio 2 d. „Lietuvos ūkininkai ¬kviečiami tiesiogiai, be tarpininkų, dalyvauti viešuosiuose pirkimuose“ (https://www.cpo.lt/lietuvos-ukininkai-%c2%adkvieciami-tiesiogiaibe-tarpininku-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/);
3.2019 m. spalio 3 d. CPO LT paskelbė centralizuotą interneto ryšio paslaugų pirkimą” (https://www.cpo.lt/cpo-lt-paskelbe-centralizuoto-interneto-rysio-paslaugu-pirkima/);
4.2019 m. rugpjūčio 4 d. „Biuro reikmenų tiekėjai kviečiami teikti savo pasiūlymus naujam centralizuotam viešajam pirkimui” (https://www.cpo.lt/biuro-reikmenu-tiekejai-kvieciamiteikti-savo-pasiulymus-naujam-centralizuotam-viesajam-pirkimui/);
5.2019 m. spalio 9 d. „Atnaujintame spausdinimo įrangos nuomos ir aptarnavimo (2019) modulyje išplėstas paslaugų asortimentas“ (https://www.cpo.lt/atnaujintame-spausdinimoirangos-ir-aptarnavimo-2019-modulyje-isplestas-paslaugu-asortimentas/);
6.2019 m. spalio 11 d. „Viešieji pirkimai per el. katalogą – skaidru, efektyvu, taupu“ (https://www.cpo.lt/viesieji-pirkimai-per-el-kataloga-skaidru-efektyvu-taupu/);
7.2019m. spalio 11 d. Perkančiosioms organizacijoms pristatytas horizontaliojo kelių ženklinimo modulis” (https://www.cpo.lt/perkanciosioms-organizacijoms-pristatytashorizontaliojo-keliu-zenklinimo-modulis/;
8.2019 m. spalio 22 d. „Perkančiosioms organizacijoms ir tiekėjams atvirų durų dienoje pristatyti statybos ir renovacijos darbų grupės pirkimai” (https://www.cpo.lt/perkanciosiomsorganizacijoms-ir-tiekejams-atviru-duru-dienoje-pristatyti-statybos-ir-renovacijos-darbu-grupes-pirkimai/);
9.2019 m. spalio 28 d „Tiekėjų atitikimas kvalifikaciniams reikalavimams – CPO LT kontrolės akiratyje” (https://www.cpo.lt/tiekeju-atitikimas-kvalifikaciniams-reikalavimams-cpolt-kontroles-akiratyje/);
10.
. 2019 m. spalio 30 d. „CPO LT paskelbė statinių ekspertizės paslaugų centralizuotą viešąjį pirkimą” (https://www.cpo.lt/cpo-lt-paskelbe-statiniu-ekspertizes-paslaugucentralizuota-viesaji-pirkima/);
11.
2019 m. spalio 30 d. „Konsoliduoti pirkimai CPO LT elektroniniame kataloge: neišnaudotos galimybės perkančiosioms organizacijoms” (https://www.cpo.lt/konsoliduotipirkimai-cpo-lt-elektroniniame-kataloge-neisnaudotos-galimybes-perkanciosioms-organizacijoms/);
12.
2019 m. lapkričio 12 d. „CPO LT ragina šalies ūkininkus dalyvauti centralizuotuose viešuosiuose maisto produktų pirkimuose” (https://www.cpo.lt/cpo-lt-ragina-saliesukininkus-dalyvauti-centralizuotuose-viesuosiuose-maisto-produktu-pirkimuose/);
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per CPO LT valdomas kitos publikacijos
informacines sistemas

publikacijų
Įvykdyta11.

13.
2019 m. lapkričio 14 d. „CPO LT elektroninio katalogo Baldų užsakymų modulis pasipildė naujomis prekėmis“ (https://www.cpo.lt/cpo-lt-elektroninio-katalogo-baldu-uzsakymumodulis-pasipilde-naujomis-prekemis/);
14.
2019 m. lapkričio 18 d. „CPO LT paskelbė mobiliųjų telefonų centralizuotą viešąjį pirkimą“ (https://www.cpo.lt/cpo-lt-paskelbe-mobiliuju-telefonu-centralizuota-viesaji-pirkima/);
15.
2019 m. lapkričio 20 d. „CPO LT elektroniniame kataloge – daugiabučių atnaujinimui (modernizavimui) skirti darbų ir paslaugų moduliai” (https://www.cpo.lt/cpo-ltelektroniniame-kataloge-daugiabuciu-atnaujinimui-modernizavimui-skirti-darbu-ir-paslaugu-moduliai/);
16.
2019 m. lapkričio 26 d. „CPO LT elektroninio katalogo Baldų užsakymų modulis pasipildė naujomis prekėmis” (https://www.cpo.lt/cpo-lt-elektroninio-katalogo-baldu-uzsakymumodulis-pasipilde-naujomis-prekemis-2/);
17.
2019 m. gruodžio 3 d. „Atnaujintas rangos darbų modulis – ne tik daugiabučių namų renovacijai” (https://www.cpo.lt/atnaujintas-rangos-darbu-modulis-ne-tik-daugiabuciu-namurenovacijai/);
18.
2019 m. gruodžio 9 d. „Perkančiųjų organizacijų dėmesiui: informacija dėl kompiuterių užsakymų CPO LT elektroniniame kataloge“ (https://www.cpo.lt/perkanciuju-organizacijudemesiui-informacija-del-kompiuteriu-uzsakymu-cpo-lt-elektroniniame-kataloge/);
19. 2019 m. spalio 5 d. „Lietuvos ūkininkai ¬kviečiami tiesiogiai, be tarpininkų, dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Informacija paskelbta LRT laidoje „Gimtoji žemė“
(https://www.lrt.lt/mediateka/audio/radijo-laidos/gimtoji-zeme);
20. 2019 m. spalio 8 d. pranešimas „Lietuvos ūkininkai kviečiami tiesiogiai, be tarpininkų, dalyvauti viešuosiuose pirkimuose“ paskelbtas BNS;
21. 2019 m. spalio 22 d. „Norėdamos sutaupyti gydymo įstaigos perka kartu“ (https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/sveikata/noredamos-sutaupyti-gydymo-istaigos-perka-kartu-5411220070);
22. 2019 m. lapkričio 5 d. „LGVS: pirkimai per CPO mažina korupciją sveikatos sektoriuje“ (portalas 15 min. https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/sveikata/lgvs-pirkimai-per-cpomazina-korupcija-sveikatos-sektoriuje-1028-1226766).
11
Pranešimai mokymuose:
II ketv.
1. 2019 m. balandžio 8 d. daugiabučių namų administratoriams (viešuosius pirkimus vykdantiems subjektams) pristatytas pranešimas „Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
pirkimai per CPO LT“;
2. 2019 m. balandžio 10 d. daugiabučių namų administratoriams (viešuosius pirkimus vykdantiems subjektams) pristatytas pranešimas „Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
pirkimai per CPO LT“;
3. 2019 m. gegužės 23 d. Sveikatos apsaugos ministerijos patalpose gydymo įstaigų atstovams organizuotame renginyje pristatytas pranešimas apie CPO LT vykdomus sveikatos apsaugos
srities pirkimus;
4. 2019 m. gegužės 27 d. viešuosius pirkimus vykdantiems įstaigų darbuotojams skaitytas pranešimas „Centralizuoti pirkimai-pagrindai“;
5. 2019 m. gegužės 27 d. viešuosius pirkimus vykdantiems įstaigų darbuotojams skaitytas pranešimas „Rinkos tyrimas“;
6. 2019 m. birželio 7 d. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pavaldžių įstaigų atstovams pristatytas pranešimas apie viešuosius pirkimus pagal įgaliojimą ir pirkimus CPO LT
elektroniniame kataloge.
III ketv.
1.
2019 m. rugsėjo 24 d. CPO LT Atvirų durų dienoje perkančiosioms organizacijos perskaityti 4 pranešimai:
1.1.
CPO LT elektroniniai katalogai ir jų veikimo principai;
1.2.
Viešųjų centralizuotų pirkimų vykdymas CPO LT elektroninėje sistemoje;
1.3.
Užsakymų/ pirkimų skelbimas CPO LT elektroniniuose kataloguose;
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1.4.
Pagrindinės sutartys ir jų vykdymas.
Pranešimus skaitė CPO LT direktoriaus pavaduotoja Vaida Vaitkevičiūtė-Daugvilė; CPO LT patarėja Lina Romančikaitė-Klingienė; Antrosios centralizuotų viešųjų pirkimų grupės vadovė
Kristina Gaižutienė; projektų vadovas Arturas Maruškevičius, (plačiau apie renginį: https://www.cpo.lt/cpo-lt-atviru-duru-renginys-sulauke-didelio-perkanciuju-organizaciju-susidomejimo/).
IV ketv.
1.
2019 m. spalio 9 d. Atvirų durų dienoje, skirtoje Kelių horizontaliojo ženklinimo darbų užsakymams per CPO LT elektroninį katalogą, pranešimą skaitė CPO LT teisininkas Einaras
Vitkus, Antrosios centralizuotų viešųjų pirkimų grupės vadovė Kristina Gaižutienė; projekto vadovas Arturas Maruškevičius (plačiau apie renginį: https://www.cpo.lt/perkanciosiomsorganizacijoms-pristatytas-horizontaliojo-keliu-zenklinimo-modulis/);
2.
2019 m. spalio 17 d. CPO LT Atvirų durų dienoje tiekėjams perskaityti pranešimai:
2.1. „CPO LT elektroniniai katalogai ir jų veikimo principai“;
2.2. „Viešųjų centralizuotų pirkimų vykdymas CPO LT elektroninėje sistemoje“;
2.3. „Užsakymų/ pirkimų skelbimas CPO LT elektroniniuose kataloguose“;
2.4. „Pagrindinės sutartys ir jų vykdymas“.
Pranešimus skaitė CPO LT direktoriaus pavaduotoja Vaida Vaitkevičiūtė-Daugvilė; Antrosios centralizuotų viešųjų pirkimų grupės vadovė Kristina Gaižutienė; projektų vadovas Arturas
Maruškevičius, konsultantas Zigmas Aleksandravičius.
(plačiau apie renginį: https://www.cpo.lt/perkanciosioms-organizacijoms-ir-tiekejams-atviru-duru-dienoje-pristatyti-statybos-irrenovacijos-darbu-grupes-pirkimai//).
3. 2019 m. spalio 22 d. Atvirų durų dienoje, skirtoje naujiems katalogo vartotojams, pranešimą skaitė CPO LT direktoriaus pavaduotoja Vaida Vaitkevičiūtė-Daugvilė; patarėja Lina
Romančikaitė-Kligienė, Antrosios centralizuotų viešųjų pirkimų grupės vadovė Kristina Gaižutienė; konsultantė Kristina Talienė.
4. 2019 m. spalio 30 d. CPO LT atvirų durų diena, skirta konsoliduotiems pirkimams.
Perskaityti pranešimai ir vesti praktiniai mokymai:
4.1. „Viešųjų centralizuotų konsoliduoti pirkimų vykdymo CPO LT elektroninėje sistemoje ypatumai“;
4.2. „Konsoliduotų Užsakymų/ pirkimų skelbimas CPO LT elektroniniuose kataloguose“;
4.3. „Pagrindinės sutartys ir jų vykdymas“;
4.4. „Konsoliduotų užsakymo krepšelio formavimas CPO LT elektroniniame kataloge ( praktinis užsiėmimas)“;
Pranešimus skaitė ir praktinius užsiėmimus vedė: CPO LT direktoriaus pavaduotoja Vaida Vaitkevičiūtė-Daugvilė; Patarėja Lina Romančikaitė-Kligienė, Antrosios centralizuotų viešųjų
pirkimų grupės vadovė Kristina Gaižutienė; pirkimų vadovai Laima Vilemaitė, Vilmantė Nausėdaitė, konsultantės Ingrida Palčiauskaitė, Kristina Talienė (plačiau apie renginį:
https://www.cpo.lt/konsoliduoti-pirkimai-cpo-lt-elektroniniame-kataloge-neisnaudotos-galimybes-perkanciosioms-organizacijoms/);
5. 2019 m. lapkričio 14 d. Atvirų durų dienoje – konsultacijoje nuotoliniu būdu ( video konsultacija) praktinius užsiėmimus vedė: CPO LT direktoriaus pavaduotoja Vaida VaitkevičiūtėDaugvilė; Antrosios centralizuotų viešųjų pirkimų grupės vadovė Kristina Gaižutienė; projektų vadovas Arturas Maruškevičius, konsultavimo ir analizės skyriaus vedėja Inga Jankūnienė,
plačiau apie renginį: (https://www.cpo.lt/cpo-lt-naudoja-inovatyvias-informacines-technologijas-perkanciuju-organizaciju-ir-tiekeju-konsultavimui/);
6. 2019 m. lapkričio 27 d. Atvirų durų diena, skirta naujiems katalogo naudotojams.
Pranešimus skaitė ir praktinius užsiėmimus vedė: CPO LT direktoriaus pavaduotoja Vaida Vaitkevičiūtė-Daugvilė; Antrosios centralizuotų viešųjų pirkimų grupės vadovė Kristina
Gaižutienė; pirkimų vadovai Laima Vilemaitė, konsultantas Zigmas Aleksandravičius, projekto vadovas Arturas Maruškevičius.
7. 2019 m. gruodžio 6 d. konferencija Efektyvesni viešieji pirkimai: būdai ir galimybės. Pranešimą „CPO LT vaidmuo didinant pirkimų sistemos efektyvumą“ skaitė CPO LT direktorius
Darius Vedrickas;
8. 2019 m. gruodžio 11 d. atvirų durų diena, skirta rangos darbų ir susijusių paslaugų modulių tiekėjams.
Pranešimus skaitė ir konsultavo: CPO LT direktoriaus pavaduotoja Vaida Vaitkevičiūtė-Daugvilė; Antrosios centralizuotų viešųjų pirkimų grupės vadovė Kristina Gaižutienė;
pirkimų vadovai: Irena Urbšienė, Milda Viteikienė, konsultantas Zigmas Aleksandravičius.
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2. Pranešimai mokymuose

2. Pagal poreikį ir I-IV ketvirčiai
galimybes
3. Statistinės informacijos apie 3. Ne mažiau kaip 4 I-IV ketvirčiai
pirkimus CPO LT valdomose statistinių
analizių
informacinėse pirkimų sistemose parengimas
sklaida ir viešinimas

Įvykdyta.
Viso
parengta
12
statistinių analizių.
I ketv. Paviešintos 2019
m. I ketvirčio perkančiųjų
organizacijų
įvykdytų
vaistinių
preparatų
užsakymų
kainos
ir
kiekiai,
https://2007.cpo.lt/katalog
as/.
II ketv. Parengta ir
paviešinta
informacija
(https://2007.cpo.lt/katalog
as/) apie:
1.
Įvykdytų
vaistinių
preparatų
užsakymų
kiekius ir kainas;
2. Įvykdytų mobiliųjų
telefonų užsakymų kiekius
ir kainas;
3.
Įvykdytų
asmens
higienos
gaminių
užsakymų
kiekius
ir
kainas.
III ketv.
Paviešintos
III
ketv.
įvykdytų užsakymų kiekių
ir kainų 3 ataskaitos:
1. Vaistinių preparatų;
2. Mobiliųjų telefonų;
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3. Asmens
higienos
gaminių.
CPO
LT
tinklalapyje
(http://www.cpo.lt/d-uk/statistika/) paviešinti 9
infografikai su statistine
informacija
apie
12
pirkimus .

12

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
„2018 m. skaičiai ir faktai“;
„2019 m. I pusm. skaičiai ir faktai“;
„2018 m. konsoliduotieji pirkimai“;
„Konsoliduotieji pirkimai: 2019 m. I pusmetis“;
„Vaistų pirkimai 2018 m.“;
„Vaistinių preparatų pirkimai 2019 m. I pusm.“;
„2019 m. asmens higienos gaminių pirkimai per CPO LT katalogą“;
„Žalieji pirkimai 2018 metais“;
„Žalieji pirkimai 2019 m. I pusmetį“.
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Didinti CPO LT klientų 1. Metodinių priemonių rengimas 1. Ne mažiau 42- I-IV ketvirčiai
viešųjų
pirkimų ir
platinimas
perkančiosioms iejų
metodinių
vykdymo kompetencijas organizacijoms ir tiekėjams
priemonių

2.

2. Mokymų
organizavimas

ir

seminarų
2. Ne mažiau 18 I-IV ketvirčiai

Įvykdyta.
Parengtos 43 metodinės
priemonės13
https://2007.cpo.lt/katalog
as/.
Įvykdyta14.

13 Metodinės priemonės:

1. 2019 m. vasario 4 d. Asmens higienos gaminiai (1) atmintinė krepšelio formavimui, (2) atmintinė sutarčių priežiūrai);
2. 2019 m. vasario 4 d. 95 benzinas ir dyzelinas į talpyklas (3) atmintinė krepšelio formavimui, (4) atmintinė sutarčių priežiūrai;
3. 2019 m. kovo 1 d. Suskystintos naftos dujos į talpyklas (5) atmintinė krepšelio formavimui, (6) atmintinė sutarčių priežiūrai;
4. 2019 m. kovo 1 d. Judriojo telefono ryšio paslaugos (7) atmintinė krepšelio formavimui, (8) atmintinė sutarčių priežiūrai;
5. 2019 m. kovo 1 d. Žemės sklypų paženklinimas ir kadastro bylų parengimas bei kadastro duomenų tikslinimas 2019 m. (9) atmintinė krepšelio formavimui, (10) atmintinė
sutarčių priežiūrai;
6. 2019 m. kovo 29 d. Statinio statybos techninė priežiūra (11) atmintinė krepšelio formavimui; (12) atmintinė sutarčių priežiūrai;
7. 2019 m. balandžio 15 d. Vertimo paslaugos (13) atmintinė krepšelio formavimui, (14) atmintinė sutarčių priežiūrai;
8. 2019 m. balandžio 18 d. Vaistai (2019) (15) atmintinė krepšelio formavimui, (16) atmintinė sutarčių priežiūrai;
9. 2019 m. balandžio 29 d. Medicininiai prietaisai (17) atmintinė krepšelio formavimui, (18) atmintinė sutarčių priežiūrai;
10. 2019 m. gegužės 21 d. Kilimėlių nuomos ir keitimo paslaugos(19) atmintinė krepšelio formavimui; (21) atmintinė sutarčių priežiūrai;
11. 2019 m. birželio 28 d. Statinio projekto ekspertizės paslaugos (21) atmintinė krepšelio formavimui, (23) atmintinė sutarčių priežiūrai;
12. 2019 m. liepos 19 d. Motorinių transporto priemonių nuomos (automobiliai, autobusai ir mikroautobusai su vairuotoju) paslaugos (22) atmintinė krepšelio formavimui, (23)
atmintinė sutarčių priežiūrai; (24) atmintinė tiekėjams produktų sukėlimui į paskyrą;
13. 2019 m. rugpjūčio 30 d. Vienkartinės medicinos priemonės (25) atmintinė krepšelio formavimui, (26) atmintinė sutarčių priežiūrai;
14. 2019 m. rugsėjo 1 d. Baldai be projektavimo (27) atmintinė krepšelio formavimui, (28) atmintinė sutarčių priežiūrai; (29) atmintinė tiekėjams produktų sukėlimui į paskyrą;
15. 2019 m. rugsėjo 13 d. Kelių horizontalusis ženklinimas (30) atmintinė krepšelio formavimui, (31) atmintinė sutarčių priežiūrai;
16. 2019 m. rugsėjo 26 d. Kompiuterinė ir biuro įranga 2019 (32) atmintinė krepšelio formavimui, (33) atmintinė sutarčių priežiūrai;
17. 2019 m. rugsėjo 30 d. Spausdinimo įrangos nuomos ir aptarnavimo paslaugos (34) atmintinė krepšelio formavimui, (35) atmintinė sutarčių priežiūrai;
18. 2019 m. spalio 8 d. Statybos rangos darbai be projektavimo (36) atmintinė krepšelio formavimui, (37) atmintinė sutarčių priežiūrai;
19. 2019 m. lapkričio 15 d. Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugos (38) atmintinė krepšelio formavimui, (39) atmintinė sutarčių priežiūrai;
20. 2019 m. lapkričio 28 d. Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų techninė priežiūra (39) atmintinė krepšelio formavimui, (41) atmintinė sutarčių priežiūrai;
21. 2019 m. gruodžio 23 d. Interneto ryšio paslaugos (42) atmintinė krepšelio formavimui, (43) atmintinė sutarčių priežiūrai.
14

Suorganizuoti mokymai ir seminarai:
II ketv.
1. 2019 m. balandžio 25 d. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos patalpose įvyko mokymai CPO LT elektroninio katalogo Vaistinių preparatų modulio tiekėjams – „Kaip naudotis
CPO LT katalogu“;
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suorganizuotų
mokymų ir seminarų

2. 2019 m. birželio 7 d. įvyko Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pavaldžioms įstaigoms organizuotas renginys apie vykdomus viešuosius pirkimus pagal įgaliojimą ir pirkimus
CPO LT elektroniniame kataloge.
III ketv.
1. 201 mokymai nuotoliniu būdu, naudojant audiovizualines priemones:
1.1. Registracija – 44 peržiūros (https://www.youtube.com/watch?v=2UwnTP5hqFQ);
1.2. Kaip administruoti perkančiosios organizacijos paskyrą – 51 peržiūra (https://www.youtube.com/watch?v=E3cTbMRPizs&feature=youtu.be);
1.3. Kaip pirkti biuro reikmenis – 78 peržiūros (https://www.youtube.com/watch?v=tMKuyOmfBEQ);
1.4. Statybos rangos darbų su projektavimu užsakymai – 25 peržiūros (https://www.youtube.com/watch?v=ICZYQ7g2EU0&feature=youtu.be);
1.5. Originalių eksploatacinių medžiagų užsakymai – 3 peržiūros (https://www.youtube.com/watch?v=D1DdzoItwaI&feature=youtu.be).
2. 25 individualūs mokymai ir konsultacijos atvirų durų dienoje (2019 m. rugsėjo 24 d.) (https://www.cpo.lt/cpo-lt-atviru-duru-renginys-sulauke-didelio-perkanciuju-organizacijususidomejimo/).
IV ketv.
1. Įvyko 6 Atvirų durų dienos ir 1 video konsultacija.
1. 1065 mokymai nuotoliniu būdu, naudojant audiovizualines priemones:
1.1. Registracija – 708 peržiūros (https://www.youtube.com/watch?v=2UwnTP5hqFQ);
1.2. Kaip administruoti perkančiosios organizacijos paskyrą – 100 peržiūrų (https://www.youtube.com/watch?v=E3cTbMRPizs&feature=youtu.be);
1.3. Kaip pirkti biuro reikmenis – 215 peržiūros (https://www.youtube.com/watch?v=tMKuyOmfBEQ);
1.4. Statybos rangos darbų su projektavimu užsakymai – 42 peržiūros (https://www.youtube.com/watch?v=ICZYQ7g2EU0&feature=youtu.be);
1.5. Originalių eksploatacinių medžiagų užsakymai – 14 peržiūrų (https://www.youtube.com/watch?v=D1DdzoItwaI&feature=youtu.be).
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3.

Didinti CPO LT prekių, 1.
Rinkos konsultacijos
paslaugų
ir
darbų
tiekėjų skaičių ir gerinti
informacijos
teikimą 2. Bendradarbiavimo susitarimų su
jiems
tiekėjus vienijančiomis asociacijos
pasirašymas

1. Ne mažiau nei 9 I-IV ketvirčiai
rinkos konsultacijos

Įvykdyta15.

2. Ne mažiau kaip 2 I-IV ketvirčiai
bendradarbiavimo
susitarimų
pasirašymas

Įvykdyta.
1. 2019 m. sausio 30 d.
pasirašytas
bendradarbiavimo
susitarimas su Viešąja
įstaiga „Baltijos aplinkos
forumas“;
2. 2019 m. gruodžio 19 d.
bendradarbiavimo
susitarimo
projektas
pateiktas
Lietuvos
pienininkų
asociacijai
„Pieno centras“.

3. Specialaus konsultacijų numerio 3. Nuolatinis tiekėjų
tiekėjams įvedimas ir nuolatinis konsultavimas
tiekėjų konsultavimas

I-IV ketvirtis

Įvykdyta.
Įvestas
specialus
konsultacijų numeris (8 5)

15

Rinkos konsultacijos:
I ketv.
2019 m. kovo 12 d. įvyko rinkos konsultacija su kilimėlių nuomos ir keitimo paslaugų rinkos dalyviais.
II ketv.
1. 2019 m. balandžio 4 d. įvyko rinkos konsultacija su kilimėlių nuomos ir keitimo paslaugų rinkos dalyviais;
2. 2019 m. balandžio 4 d. įvyko rinkos konsultacija dėl pirkimo „Statinio projekto ekspertizės paslaugos“ techninės specifikacijos;
3. 2019 m. gegužės 10 d. įvyko rinkos konsultacija su baldų gaminimo ir prekybos rinkos dalyviais;
4. 2019 m. gegužės 17 d. įvyko rinkos konsultacija dėl pirkimo „Keleivinių transporto priemonių nuoma su vairavimo paslauga“ techninės specifikacijos;
5. 2019 m. birželio 18 d. įvyko rinkos konsultacija dėl pirkimo „Maisto produktų pirkimas“ techninės specifikacijos;
6. 2019 m. birželio 20 d. įvyko rinkos konsultacija dėl pirkimo „Maisto produktų pirkimas“ techninės specifikacijos.
III ketv.
2019 m. rugpjūčio 6 d. įvyko rinkos konsultacija su „Duonos ir pyrago gaminių“ rinkos dalyviais;
2019 m. rugpjūčio 29 d. įvyko rinkos konsultacija su „Statinių ekspertizės paslaugų“ rinkos dalyviais.
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255 3303, kuriuo tiekėjai
gali skambinti ir teirautis,
http://www.cpo.lt/.
Užmegzti
grįžtamąjį
ryšį su klientais ir,
remiantis
jų
pasiūlymais, tobulinti
CPO LT veiklą

4.

16

1. Perkančiųjų organizacijų
tiekėjų apklausų vykdymas

ir 1. Ne mažiau nei 16 I-IV ketvirčiai
teminių apklausų

2. Specializuoto
seminaro- 2. Vienas renginys
diskusijos organizavimas

III-IV
ketvirtis

Įvykdyta.16
Įvykdyta.
2019 m. gruodžio 10 d.
įvyko
specializuotas
seminaras-diskusija
Lietuvos
savivaldos
atstovams
„Efektyvesni
viešieji pirkimai: būdai ir

Perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų apklausos:
I ketv. (6 apklausos).
1. Vaistinių preparatų modulio tiekėjų apklausa dėl atnaujinto pirkimo dokumentų kokybės;
2. Atliktos 5 centralizuotų objektų apklausos dėl kompiuterių nuomos, techninės ekspertizės, automobilių nuomos, odontologinių priemonių ir įrangos, laboratorinių tyrimų
centralizavimo galimybių ir poreikio.
II ketv. (4 apklausos).
1. Vykdoma perkančiųjų organizacijų apklausa apie CPO LT el. katalogo asortimentą (CPO LT katalogo priemonėmis);
2. Vykdoma perkančiųjų organizacijų apklausa apie pasitikėjimą CPO LT veikla (CPO LT katalogo priemonėmis);
3. 2019 m. birželio 7 d. vykusiame renginyje perkančiosios organizacijos buvo apklaustos 8 skirtingomis temomis;
4. Įvykdyta perkančiųjų organizacijų apklausa apie centralizuotus pirkimus ir priežastis, dėl kurių nesinaudojama CPO LT katalogu.
III ketv. (4 apklausos).
1. 2019 m. rugsėjo 24 d. Atvirų durų dienos dalyvių apklausa (https://www.cpo.lt/cpo-lt-atviru-duru-renginys-sulauke-didelio-perkanciuju-organizaciju-susidomejimo/);
2. 2019 m. rugsėjo 26 d. Perkančiųjų organizacijų apklausa dėl Mobiliųjų telefonų modulio tiekėjų vertinimo;
3. 2019 m. rugsėjo 30 d. Perkančiųjų organizacijų apklausa dėl Valymo paslaugų tiekėjų vertinimo;
4. 2019 m. rugsėjo 30 d. Perkančiųjų organizacijų, nepirkusių per CPO LT mobiliųjų telefonų, apklausa.
IV ketv. (5 apklausos).
1. 2019 m. spalio 17 d. Atvirų durų dienos dalyvių apklausa (poreikio analizė, komunikacijos kokybė, asortimento plėtra);
2. 2019 m. spalio 22 d. Atvirų durų dienos dalyvių apklausa (poreikio analizė, komunikacijos kokybė, asortimento plėtra);
3. 2019 m. spalio 30 d. Atvirų durų dienos dalyvių apklausa (poreikio analizė, komunikacijos kokybė, asortimento plėtra);
4. 2019 m. lapkričio 27 d. Atvirų durų dalyvių apklausa (poreikio analizė, komunikacijos kokybė, asortimento plėtra);
5. 2019 m. gruodžio 11 d. Atvirų durų dienos apklausa (poreikio analizė, komunikacijos kokybė, asortimento plėtra).
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galimybės“.

Didinti CPO LT veiklos 1. Pranešimų žiniasklaidai ir kitų 1.
Parengti
ir I-IV ketvirčiai
ir teikiamos naudos rinkodaros priemonių rengimas bei išplatinti ne mažiau
žinomumą visuomenėje platinimas
nei 3 publikacijas
apie CPO LT naudą
ir
pasiektus
rezultatus
2. Dalyvavimas televizijos ir radijo
I-IV ketvirčiai
laidose
2. Pagal poreikį ir
galimybes

5.

Įvykdyta.17

Įvykdyta.
2019 m. sausio 14 d.
interviu LNK žiniose dėl
mobiliųjų
telefonų
techninių specifikacijų.
2019 m. gruodžio 4 d.
Žinių radijo laida Atviras
pokalbis Viešieji pirkimai
sveikatos
apsaugos

17

Parengtos ir išplatintos publikacijos.
I ketv.
1. 2019 m. kovo 21 d. BNS Spaudos centras „CPO LT konsoliduotieji pirkimai valstybei sutaupė pusę milijono eurų“;
Individualiai adaptuotos publikacijos:
2. 2019 m. kovo 27 d. Lietuvos Kalėjimų departamentas;
3. 2019 m. kovo 25 d. Kėdainių rajono savivaldybė;
4. 2019 m. kovo 25 d. Kėdainių žiniasklaidos portalas „Rinkos aikštė“;
5. 2019 m. kovo 25 d. Tauragės rajono savivaldybė;
6. 2019 m. kovo 25 d. Šiaulių miesto savivaldybė;
7. 2019 m. kovo 26 d. Likusioms Lietuvos savivaldybėms (išplatinta per Lietuvos savivaldybių asociaciją.
II ketv.
2019 balandžio 12 d. Sveikatos apsaugos ministerijos svetainei adaptuota publikacija CPO LT: konsoliduotuosius pirkimus pasirinkusios įstaigos pernai valstybei sutaupė pusę
milijono eurų.
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sektoriuje. Dalyvavo CPO
LT direktorius Darius
Vedrickas.
(https://www.ziniuradijas.l
t/laidos/atviraspokalbis/viesieji-pirkimaisveikatos-apsaugossektoriuje?soundtrack=1)
3. CPO LT veiklos rodiklių 3. Ne mažiau
viešinimas Ekonomikos ir inovacijų informacinių
ministerijos ekrane
pranešimų
paviešinimas

4. Žiniasklaidos stebėsena ir 4. Nuolat
reagavimas į tikrovės neatitinkančią
informaciją
visuomenės
informavimo priemonėse
__________________________

4 I-IV ketvirčiai

I-IV ketvirčiai

Įvykdyta.
I ketv. Ekonomikos ir
inovacijų
ministerijos
ekrane
paviešintas
pranešimas
„Pirmieji
asmens higienos gaminių
pirkimai per CPO LT
katalogą“;
III ketv. Paviešinti du
infografikai:
1. „Žalieji pirkimai 2019
m. I pusmetį“;
2. „2019 m. I pusmetis:
skaičiai ir faktai“.
IV ketv. CPO LT 2019 m.
skaičiai ir faktai.
Vykdoma nuolat.
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IV. 2020 M. PLANUOJAMA VEIKLA
Eil.
Nr.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

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

Faktinė
reikšmė 2019
m.

Siekiama
reikšmė 2020
m.

Metinis
pokytis,
proc.

67,9 mln. Eur

75 mln. Eur

10,5 %

37,3 mln. Eur

37,6 mln. Eur

0,8 %

720 vnt.

750 vnt.

4,2 %

426 vnt.

435 vnt.

2,1 %

316,2 mln. Eur

506 mln. Eur

60,0 %

95,6 %

96 %

0,4 p. p.

E
Strateginio tikslo rodiklių įgyvendinimo
priemonės pavadinimas

Faktinė reikšmė
Siekiama reikšmė
Eil.
2019 m.
2020 m.
Nr.
1.
CPO LT informacinių sistemų administravimas bei kokybinė ir kiekybinė plėtra
1.1. Atnaujinti CPO LT elektroninio katalogo
15 pirkimų modulių 17 pirkimų modulių
pirkimų modulius
1.2. Plėsti CPO LT elektroninį katalogą
9 pirkimo moduliai 12 pirkimo modulių
naujais pirkimų moduliais
1.3. Administruoti sukurtus CPO LT
43 pirkimo moduliai 58 pirkimo moduliai
elektroninio katalogo pirkimų modulius
1.4. Plačiau taikyti kainos ir kokybės santykio
vertinimo kriterijų CPO LT elektroninio 13 pirkimo modulių 15 pirkimo modulių
katalogo pirkimo moduliuose
1.5. Atnaujinti ir administruoti sukurtus
8 pirkimo moduliai 10 pirkimo modulių
Elektroninių pirkimų centro modulius
2.

Metodinių
ir viešinimo priemonių apie CPO LT elektroninį katalogą rengimas
2
2.1. Sukurti ir paskelbti metodines
priemones CPO LT elektroninio katalogo
43 priemonės
58 priemonės
naudotojams (perkančiosioms organizacijoms,
perkantiesiems subjektams ir tiekėjams)
2.2. Organizuoti mokymus ir seminarus apie
pirkimų vykdymą per CPO LT valdomas
18 renginių
22 renginiai
informacines sistemas
2.3.
Organizuoti
asmenų,
vykdančių
Apmokyta 1481
Apmokyti 1500
viešuosius pirkimus, mokymus naudotis CPO
asmenų
asmenų
LT elektroniniu katalogu

64

Svarbiausi darbai 2020 m.
1. Naujos centralizuotų viešųjų pirkimų informacinės sistemos kūrimas – centralizuotų viešųjų
pirkimų informacinės sistemos kūrimui ir diegimui reikalingo techninio aprašymo (techninės
specifikacijos) parengimas (IV ketv.);
2. Kokybės vadybos sistemos diegimas (IV ketv.).
Finansinis planas – 1 417 tūkst. Eur (22 pav.):
Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – Ekonomikos ir inovacijų ministerija) – 621,0
tūkst. Eur;
Europos Sąjungos fondų ir bendro finansavimo lėšos (asignavimų valdytoja – Vidaus reikalų
ministerija) – 246 tūkst. Eur;
Pajamos iš pirkimų, skirtų daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) vykdyti, paslaugų
teikimo – 120 tūkst. Eur;
Pajamos iš CPO LT elektroninio katalogo pirkimų modulių apmokestinimo – 400 tūkst. Eur;
Pajamos iš baudų, delspinigių, netesybų taikymo tiekėjams už preliminariųjų sutarčių
pažeidimus – 30 tūkst. Eur.

22 pav. 2020 m. CPO LT Finansinis planas
Žmogiškieji ištekliai – 72 pareigybės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir
inovacijų ministro 2020 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 4-104 „Dėl Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 4-705 „Dėl Viešosios
įstaigos CPO LT valdymo struktūros ir Viešosios įstaigos CPO LT pareigybių sąrašo patvirtinimo“
pakeitimo“.

Direktorius

Darius Vedrickas
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