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• Perkančioji organizacija
• Įgaliota Vyriausybės, jos įgaliotos institucijos ar

Savivaldybės tarybos
• Sudaranti prekių/paslaugų/darbų preliminariąsias

Kas yra CPO?

• Sudaranti prekių/paslaugų/darbų preliminariąsias
sutartis viešojo konkurso būdu

• Suteikianti teisę viešojo sektoriaus perkančiosioms
organizacijoms pirkti per CPO



CPO iniciatyva Lietuvoje

• 2007 m. sausio 19 d. LR Vyriausybė suteikė CPVA teisę vykdyti
CPO funkcijas bandomajame projekte

Lietuvos Respublikos
Vyriausybė

CPO funkcijas bandomajame projekte

• 2008 m. rugsėjo 3 d. LR Vyriausybė suteikė CPVA teisę vykdyti
CPO funkciją, tuo panaikindama bandomojo projekto statusą

• 2009 m. spalio 14 d. LR Vyriausybė įpareigojo Vyriausybei
atskaitingas institucijas vykdyti pirkimus per CPO



CPO kitose šalyse



Pirkimo per CPO modelis

Sąlygų
parengimas

Preliminarioji
sutartis

Užsakymų
sutartys

Katalogas
CPO.lt



Varžymosi etapai



Produktai kataloge CPO.lt

ü IT įranga

Kanceliarinės prekėsü Kanceliarinės prekės

ü Automobiliniai degalai

ü Judrusis ryšys

ü Pastatų modernizavimas

ü Statybų techninė priežiūra



Preliminariosios sutartys

1 pirkimo dalis

Pastatų modernizavimas
be projektavimo

Sutartys sudarytos 2009.11.30

2 pirkimo dalis

Pastatų modernizavimas
su projektavimu

Sutartys sudarytos 2009.11.30
su 79 tiekėjais

Darbų etapai:
1. Sienų šiltinimas
2. Cokolio šiltinimas
3. Stogų remontas
4. Langai, durys, balkonai
5. Šildymo sistema

Sutartys sudarytos 2009.11.30
su 36 tiekėjais

Projektavimo ir darbų etapai:
1. Sienų šiltinimas
2. Cokolio šiltinimas
3. Stogų remontas
4. Langai, durys, balkonai
5. Šildymo sistema



Preliminariosios sutartys

Statinio statybos techninė priežiūra

Sutartys sudarytos 2009.12.31 su 10 tiekėjų

Preliminarioji sutartis apima šias paslaugas:
1. Statinio statybos techninė priežiūra
2. Pastato energetinės būklės įvertinimo prieš rekonstrukciją organizavimas
3. Pastato konstrukcijų būklės įvertinimo organizavimas
4. Statinio techninio projekto rengimo organizavimas
5. Rangos darbų pirkimo organizavimas
6. Rangos darbų sutarties įgyvendinimo administravimas
7. Paramos sutarties vykdymo administravimas
8. Pastato energetinės būklės įvertinimo po rekonstrukcijos organizavimas



Pirkimo per CPO trukmė

Darbų
krepšelio
redagavimas

Konkurso
trukmė
min. 20 k.d.

Darbų atlikimo
terminas
Maks. 24 mėn.

Mokėjimas
maks.
60 k.d.

Sutarties
sudarymas
maks. 10 d.d.

Pastatų modernizavimas



Pirkimo per CPO trukmė

Darbų
krepšelio
redagavimas

Konkurso
trukmė
min. 2 d.d.

Paslaugų teikimo
terminas
Maks. 30 mėn.

Mokėjimas
maks.
60 k.d.

Sutarties
sudarymas
maks. 10 d.d.

Statinio statybos techninė priežiūra



Nauda valstybei

ü Viešųjų pirkimų proceso ekonomiškumas

ü Racionalus valstybės lėšų panaudojimas

ü Kompetencijos sukaupimas vienoje institucijoje

ü Efektyvesnė kontrolė ir skaidrumasü Efektyvesnė kontrolė ir skaidrumas

ü Greitesnis ES paramos lėšų įsisavinimas

ü Inovacijos viešuosiuose pirkimuose

ü Paprastesnis ES politikų įgyvendinimas



Nauda verslui

ü Galimybė įeiti į naują rinką

ü Minimalūs, bet pakankami reikalavimai dalyviams

ü Taupomi ištekliai skirti rengti pasiūlymams

ü Paprastumas naudojant e. įrankius

ü Užtikrinamas skaidrumas – automatizuoti procesai

ü Greitas atsiskaitymas už pristatytas prekes/suteiktas paslaugas




