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PO gali pavesti CPO LT atlikti:

CPO LT atlieka pirkimus 
kitų PO pavedimu

➢visų PO pirkimų, numatytų jos patvirtintame planuojamų atlikti kiekvienais
einamaisiais kalendoriniais metais pirkimų plane (toliau – Pirkimų planas),
procedūras (išskyrus pirkimus, kurių sutarties vertė mažiau nei 3 000 Eur be
PVM) ir pagal poreikį teikti pagalbinės viešųjų pirkimų veiklos paslaugas,
susijusias su Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų procedūrų atlikimu
ar dokumentų rengimu.

➢konkretaus PO pirkimo (vieno ar kelių) procedūras ir pagal poreikį teikti
pagalbines viešųjų pirkimų veiklos paslaugas, susijusias su Perkančiosios
organizacijos viešųjų pirkimų procedūrų atlikimu ar dokumentų rengimu.

CPO LT Pirkimų valdymui CPO LT naudoja programinę įrangą, skirtą
pirkimų planavimui, vykdymui ir pirkimo sutarčių kontrolei elektroninėje
erdvėje (toliau – Pirkimų valdymo sistema / PVS).

PO yra suteikiama prieiga prie Pirkimų valdymo sistemos bei jų paskirti
darbuotojai apmokomi ir konsultuojami naudotis ir dirbti su Pirkimų valdymo
sistema.

CPO LT naudoja Pirkimų 
valdymo sistemą 

CPO LT ir PO sudaro sutartį

CPO LT ir PO pasirašo sutartį dėl centralizuotų viešųjų pirkimų veiklos
vykdymo. CPO LT viešojo pirkimo procedūras atlieka PO vardu.

Pasirašius sutartį, PO informuoja CPO LT apie paskirtus darbuotojus,
kurie suves pirkimų poreikį ir inicijuos pirkimus Pirkimų valdymo sistemoje.
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PO savo pirkimus, kuriuos atliks CPO LT, 
suveda į Pirkimų valdymo sistemą. 

PO planuoja / suveda 
pirkimus

Jeigu pavedami atlikti visi PO pirkimai, tokiu atveju:

➢PO Pirkimų valdymo sistemoje pateikia informaciją apie poreikį įsigyti
prekių, paslaugų ar darbų ateinančiais kalendoriniais metais. Šis poreikis
pateikiamas iki einamųjų metų gruodžio 15 d.;

➢Pirkimų valdymo sistemoje rengia PO Pirkimų plano projektą ir suderina su
CPO LT pagal PO pateikiamą informaciją apie planuojamus pirkimus. Tuo
pačiu CPO LT optimizuoja galimybes vykdyti konsoliduotus pirkimus;

➢PO tvirtina Pirkimų planą Pirkimų valdymo sistemoje;

➢PO inicijuoja pirkimą šioje sistemoje (užpildo Inicijavimo paraišką ir pateikia
reikalingus pirkimui dokumentus).

Jeigu pavedamas atlikti konkretus (vienas ar keli) PO pirkimas, tokiu
atveju:

➢PO suveda pirkimo informaciją Pirkimų valdymo sistemoje;

➢kai pirkimas turi būti pradedamas vykdyti, PO inicijuoja pirkimo vykdymą
šioje sistemoje (užpildo Inicijavimo paraišką ir pateikia reikalingus pirkimui
dokumentus).

PO pateikia Inicijavimo 
paraišką

PO, siekdama inicijuoti pirkimo procedūras, Pirkimų valdymo
sistemos priemonėmis CPO LT pateikia užpildytą ir šios perkančiosios
organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą Inicijavimo paraišką.
CPO LT pirkimo procedūras pradeda tik tuomet, jei yra pateikta visa,
Inicijavimo paraiškoje reikalaujama informacija.

CPO LT naudoja 
standartizuotus dokumentus

CPO LT pirkimų organizavimui ir vykdymui rengia ir naudoja
standartizuotas pirkimo sąlygas, kvalifikacinius reikalavimus, pirkimo
sutarčių projektus, kitus pirkimo vykdymui reikalingus dokumentus.
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CPO LT konsultuoja PO 

CPO LT darbuotojai konsultuoja PO dėl numatomo pirkimo būdo
parinkimo, pirkimui atlikti reikalingų duomenų ir informacijos pateikimo
(pirkimo objekto techninės specifikacijos, tiekėjams keliamų pašalinimo
pagrindų bei kvalifikacijos reikalavimų, pirkimo sutarties sąlygų ir kitų
pirkimui atlikti reikalingų dokumentų parengimo), pirkimo procedūrų,
naudojimosi Pirkimų valdymo sistema ir informacijos Pirkimų valdymo
sistemoje patalpinimo, taip pat ir kitais darbo su Pirkimų valdymo sistema
susijusiais klausimais.

PO skiria atstovus, 
ekspertus

PO skiria komisijos narį (-ius)/ ekspertą (-us) į CPO LT sudaromą
viešųjų pirkimų komisiją. PO atstovas dalyvauja pirkimų inicijavimo, pirkimo
dokumentų rengimo ir tvirtinimo, pasiūlymų vertinimo ir kituose procesuose.

Pirkimų vykdymui gali būti pasitelkiami ekspertai, siekiant kokybiško ir
poreikius atitinkančio pirkimo objekto įsigijimo (PO informuoja CPO LT apie
pasitelkiamus ekspertus).

CPO LT papildomi 
veiksmai

CPO LT rengia ir teikia VPT procedūrų ataskaitas, skelbia skelbimus
apie sudarytas sutartis ir / ar viešina sudarytas pirkimo sutartis, jų pakeitimus,
laimėjusių tiekėjų pasiūlymus (PO gali pavesti šiuos veiksmus atlikti CPO LT).


