Planuojami pirkimai CVP IS
Kaip pateikti informaciją apie planuojamus
pirkimus CVP IS priemonėmis

Atnaujinta 2012-02-07

Ką reikia žinoti:
1.

2.

3.

4.
5.

Perkančiosios organizacijos, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines
atstovybes, konsulines įstaigas užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie
tarptautinių organizacijų, rengia ir tvirtina planuojamų atlikti einamaisiais
biudžetiniais metais viešųjų pirkimų planus.
Planuojamų atlikti viešųjų pirkimų Suvestinę skelbia CVP IS ir savo tinklapyje,
jeigu toks yra, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o šiuos planus patikslinusi –
nedelsdama.
Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarka patvirtinta Viešųjų pirkimų
tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 1S-49 (toliau – Tvarkos
aprašas) (Žin., 2009, Nr. 60-2396; 2011, Nr. 157-7462; 2011, Nr. 163
(atitaisymas).
Perkančioji organizacija Suvestinę rengia ir skelbia naudodamasi CVP IS
priemonėmis.
Teisę skelbti suvestinę turi CVP IS registruotos perkančiosios organizacijos.

Prisijunkite prie CVP IS įvesdami vartotojo
vardą ir slaptažodį

Dėmesio! CVP IS paslaugomis gali
naudotis tiktai CVP IS registruotos
organizacijos.

Funkcijų sąraše spustelėkite nuorodą
„Metinis pirkimų planas“

Suvestinėje nurodoma:
 perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas ir kontaktiniai duomenys; /CVP IS šių
duomenų įvesti nereikia – CVP IS juos skelbia automatiškai./
 pirkimo objekto pavadinimas, rūšis (prekės, paslaugos ar darbai), kodas pagal Bendrąjį
viešųjų pirkimų žodyną, patvirtintą Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. lapkričio 5 d.
reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (OL 2002 specialusis
leidimas, 6 skyrius, 5 tomas, p. 1) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos 2007 m.
lapkričio 28 d. reglamento (EB) Nr. 213/2008, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (CPV) ir Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB dėl viešųjų pirkimų tvarkos, kad
CPV būtų atnaujintas (OL 2008 L 74, p. 1), (toliau – BVPŽ), papildomi BVPŽ kodai, jeigu
tokių yra, paslaugos kategorija.
 numatomas kiekis ar apimtis; /Rekomenduojama nurodyti apimtį litais be pridėtinės vertės
mokesčio. Jeigu neįmanoma nurodyti tikslios pirkimo apimties arba kiekio, rekomenduojama
nurodyti preliminarius kiekius ar apimtis. Matavimo vienetai turi būti nurodomi tiksliai ir
aiškiai, nustatant jų trumpinius, pavyzdžiui, numatomą apimtį litais, nurodyti trumpinį „Lt“;
numatomą kiekį tonomis, nurodyti trumpinį „t“./

Suvestinėje nurodoma:
 ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais); /Numatoma sutarties trukmė
nurodoma mėnesiais ir (ar) dienomis, arba numatoma sutarties pabaigos data./
 numatoma pirkimo pradžia; /Lauke „Numatoma pradžios data“ nurodoma: metai, mėnuo,
diena. Nežinant konkrečios pirkimo pradžios datos, lauke „Numatomas ketvirtis“ nurodomas
ketvirtis. Lauke „Pastabos“ galima pateikti informaciją, kad bus atliekami nuolatiniai
pirkimai metų laikotarpiu./
 ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalies nuostatas; /Ši
informacija pažymima lauke „Pirkimas bus atliekamas pagal VPĮ 10 str. 5 d.“. Šiuo atveju
Tvarkos aprašo 5.7–5.12 punktuose nurodyta informacija Suvestinėje neteikiama./
 ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis viešosios įstaigos Centrinės projektų
valdymo agentūros, atliekančios centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, elektroniniu
katalogu; /Ši informacija pažymima lauke „Pirkimas bus atliekamas naudojantis CPO
katalogu“. Šiuo atveju Tvarkos aprašo 5.6, 5.8–5.12 punktuose nurodyta informacija
Suvestinėje neteikiama./
 ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis; /Ši informacija pažymima
lauke „Pirkimas bus atliekamas CVP IS priemonėmis“./

Suvestinėje nurodoma:
 ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 13 straipsnio nuostatas; /Ši
informacija pažymima lauke „Pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo
13 straipsnio nuostatas./
 ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 91 straipsnio
nuostatas; /Ši informacija pažymima lauke „Pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų
įstatymo 91 straipsnio nuostatas“./
 ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai; /Ši informacija pažymima lauke „Pirkimui bus taikomi
aplinkos apsaugos kriterijai“./
 pirkimo būdas; /Jeigu iš CVP IS siūlomų pirkimo būdų perkančiajai organizacijai nė vienas
netinka, lauke „Pirkimo būdo (procedūros) pavadinimas“ pasirenkama reikšmė „Kitas“ ir
žemiau atsidariusiame naujame laukelyje įrašomas pirkimo būdas./

Spustelėkite Naujas

Įvedami duomenys apie planuojamą
pirkimą

Įvedami duomenys apie planuojamą
pirkimą
prekių / paslaugų / darbų pavadinimas.
pasirenkama pirkimo objekto rūšis: darbai, prekės ar
paslaugos.
3) įvedamas BVPŽ kodas, papildomi BVPŽ kodai, jeigu
5tokių yra.
4) numatomas kiekis ar apimtis (rekomenduojama
apimtį Lt be PVM. Jeigu neįmanoma nurodyti
6nurodyti
tikslios pirkimo apimties arba kiekio, rekomenduojama
nurodyti preliminarius kiekius ar apimtis.).
5) pasirenkamas matavimo vienetas. Privalomas, jei
užpildyta apimtis. PASTABA. Jei apimtis nurodoma
litais, pasirenkama reikšmė Lt, jei ne - pasirenkama
reikšmė Kita ir atsiranda naujas langelis, į kurį
įrašomas pasirinktas mato vienetas (matavimo vienetai
turi būti nurodomi tiksliai ir aiškiai, nustatant jų
trumpinius, pavyzdžiui, numatomas kiekis tonomis,
nurodyti trumpinį „t“.).
1)
2)

1
2
3
4
5

Pirkimai naudojantis CPO
katalogu

3

Jeigu pagal Jūsų pasirinktą BVPŽ kodą pirkimą
galima atlikti naudojantis Centrinės perkančiosios
organizacijos CPO katalogu, atsiras nurodytas
pranešimas, paspaudę nuorodą “Sužinoti daugiau”
pateksite į CPO elektroninį katalogą.

Įvedami duomenys apie planuojamą
pirkimą

6
6) ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė
(su pratęsimais). Numatoma sutarties trukmė
nurodoma mėnesiais ir (ar) dienomis, arba
numatoma sutarties pabaigos data.

Įvedami duomenys apie planuojamą
pirkimą
Numatoma sutarties trukmė
nurodoma mėnesiais ir (ar)
dienomis.

Numatoma sutarties
pabaigos data, įvedama
konkreti data.

Įvedami duomenys apie planuojamą
pirkimą

7) numatoma pirkimo pradžia (Lauke
„Numatoma pradžios data“ nurodoma:
metai, mėnuo, diena. Nežinant
konkrečios pirkimo pradžios datos,
lauke „Numatomas ketvirtis“
nurodomas ketvirtis. Lauke „Pastabos“
galima pateikti informaciją, kad bus
atliekami nuolatiniai pirkimai metų
laikotarpiu.).

7

Įvedami duomenys apie planuojamą
pirkimą
Lauke „Numatoma
pradžios data“ nurodoma:
metai, mėnuo, diena.

Nežinant konkrečios pirkimo
pradžios datos, lauke
„Numatomas ketvirtis“
nurodomas ketvirtis. Jei pirkimas
atliekamas keliuose ketvirčiuose,
pažymimi keli ketvirčiai.

Įvedami duomenys apie planuojamą
pirkimą
Lauke „Ypatumai“ nurodoma
informacija ar :
pirkimas bus atliekamas pagal
VPĮ 10 str. 5 d. nuostatas;
pirkimas bus atliekamas
centralizuotai;
pirkimas bus elektroninis;
pirkimas bus atliekamas pagal
VPĮ 13 str. nuostatas;
pirkimas bus atliekamas pagal
VPĮ 91 str. nuostatas;
pirkimui bus taikomi žaliesiems
pirkimams LR aplinkos
ministerijos nustatyti aplinkos
apsaugos kriterijai.

8

Įvedami duomenys apie planuojamą
pirkimą
9) pirkimo būdas (jeigu iš
CVP IS siūlomų pirkimo būdų
perkančiajai organizacijai nė
vienas netinka, lauke
„Pirkimo būdo (procedūros)
pavadinimas“ pasirenkama
reikšmė „Kitas“ ir žemiau
atsidariusiame naujame
laukelyje įrašomas pirkimo
būdas.).
PASTABA . Laukas
„Pirkimo būdas“ atsiras tik
tuomet, kai perkančioji
organizacija užpildys lauką
„Ypatumai“.

9

Įvedami duomenys apie planuojamą
pirkimą

Jeigu iš CVP IS siūlomų
pirkimo būdų perkančiajai
organizacijai nė vienas
netinka, lauke „Pirkimo
būdo (procedūros)
pavadinimas“ pasirenkama
reikšmė „Kitas“ ir žemiau
atsidariusiame naujame
laukelyje įrašomas pirkimo
būdas.).

Įvedami duomenys apie planuojamą
pirkimą

10

Informacijos apie planuojamą pirkimą
paskelbimas (I variantas)

Mygtukas Paskelbti atsiras tik po
to, kai perkančioji organizacija
suvedusi duomenis apie
planuojamą pirkimą išsaugos
informaciją.

Informacijos apie planuojamą pirkimą
paskelbimas
Mygtukai Paskelbti ir Ištrinti
atsiras tik po to, kai
perkančioji organizacija
suvedusi duomenis apie
planuojamą pirkimą išsaugos
informaciją. PASTABA.
Perkančioji organizacija
negalės paskelbti
informacijos, jei nebus
suvesti visi privalomi
duomenys.

Norėdami visai ištrinti
informaciją spauskite
mygtuką Ištrinti.

Informacijos apie planuojamą pirkimą
paskelbimas (II variantas)

2) Spustelėkite
Paskelbti.

1) Pažymėkite
pageidaujamą
įrašą.

Norėdami pašalinti įrašą (II variantas)

2) Spustelėkite
Ištrinti .

1) Pažymėkite
pageidaujamą
įrašą.

Įrašo pašalinimas (I variantas) žr. į 20 skaidrę.

Norėdami pakeisti sukurtą įrašą

Spragtelkite ant pirkimo pavadinimo, atsidariusiame lange koreguokite informaciją ir
išsaugokite ją. Pakartotinai spausti mygtuko Paskelbti nereikia, jeigu prieš tai
informacija apie pirkimą buvo paskelbta, nes priešingu atveju, pasikeis paskelbimo
data.

Duomenų importavimas į
planuojamų pirkimų sąrašą
1 žingsnis: Visų pirma sukuriame importuojamos bylos šabloną. Greičiausias
būdas tai padaryti – išeksportuoti jau esamą pirkimų sąrašą. Iš įrankių juostos
pasirenkame Eksportuoti > XLS

2 žingsnis: Užpildome naujai sukurtą šabloną duomenimis, kuriuos norime įtraukti į
pirkimų sąrašą.

Stulpelis
ID
Pavadinimas
Planuojama pradžia
Metai

Formatas
Tekstas
XXXX-XX-XX (pvz.: 2012-01-25)
Skaičius, pvz.: 2012

Ketvirtis

Romėniški skaičiai, atskirti
kabliataškiu Pvz.: III;IV
Skaičius
Tekstas, pvz.: Lt, Kg, t...
8 skaičių kodas, pvz.: 72000000
8 skaitmenų kodai atskirti
kabliataškiu
Skaičius

Apimtis
Vnt.
BVPŽ (pagrindinis)
BVPŽ (papildomi)
Pirkimo būdas

Komentaras
Pildyti nereikia
Planuojamo pirkimo pavadinimas
Nebūtina pildyti, jei nežinoma tiksli data
Būtina pildyti, jei neužpildyta planuojama
pradžia
Būtina pildyti, jei neužpildyta planuojama
pradžia
Neprivaloma pildyti
Būtina pildyti, jei užpildyta apimtis
Būtina pildyti. BVPŽ kodų paieška priede C
Nebūtina pildyti
Pirkimo būdo kodai nurodyti priede A

Stulpelis
Pirkimo būdas(Kitas)
Pirkimo rūšis
Paslaugų rūšis

Formatas
Tekstas
Skaičius *1, 2 arba 3+
Skaičius

Sutarties pabaiga
Sutarties trukmė
(mėn.)
Sutarties trukmė (d.)

XXXX-XX-XX, pvz.: 2013-01-01
Skaičius
Skaičius

Komentaras
Privaloma pildyti, jei pirkimo būdas – 99 (kitas)
Privaloma pildyti: 1 – Darbai, 2 – Prekės, 3 – Paslaugos.
Privaloma pildyti, jei pirkimo rūšis 3 (paslaugos). Paslaugų
kodai nurodyti priede B.
Nebūtina pildyti, jei nežinoma tiksli data
Privaloma pildyti, jei neužpildyta Sutarties pabaiga arba
Sutarties trukmė dienomis
Privaloma pildyti, jei neužpildyta Sutarties pabaiga arba
Sutarties trukmė mėnesiais

Stulpelis
VPĮ 10 str. 5 d.

Formatas
Skaičius *0 arba 1+

Komentaras
Privaloma pildyti, 0 – ne, 1 - taip
Pirkimas bus atliekamas pagal VPĮ 10 str. 5 d.?

VPĮ 13 str.

Skaičius *0 arba 1+

Privaloma pildyti, 0 – ne, 1 - taip
Pirkimas bus atliekamas pagal VPĮ 13 str.?

VPĮ 91 str.

Skaičius *0 arba 1+

Privaloma pildyti, 0 – ne, 1 - taip
Pirkimas bus atliekamas pagal VPĮ 91 str.?

iš CPO katalogo

Skaičius *0 arba 1+

Privaloma pildyti, 0 – ne, 1 - taip
Pirkimas bus atliekamas naudojantis CPO katalogu?

Aplinkosaugos
reikalavimai
per CVP IS

Skaičius *0 arba 1+

Privaloma pildyti, 0 – ne, 1 - taip
Pirkimui bus taikomi aplinkos apsaugos kriterijai?

Skaičius *0 arba 1+

Privaloma pildyti, 0 – ne, 1 - taip
Pirkimas bus atliekamas CVP IS priemonėmis?

Komentarai
Sukurtas
Atnaujintas
Paskelbtas

Tekstas
-

Nebūtina pildyti
Pildyti nereikia
Pildyti nereikia
Pildyti nereikia

3 žingsnis: Dažnos klaidos – pildant datas Excel automatiškai pakeičia įvestos datos
formatą pagal kompiuterio regioninius nustatymus ir vietoje „2012-01-01“, atsiranda
„2012.01.01“. Datos formatas privalo būti „MMMM-mm-dd“. Išvengti automatinio datos
formato keitimo galima taip:
Dešine pelės ausyte paspaudžiame ant stulpelio pavadinimo (pvz.: C)
Pasirenkame „Format Cells...“

Atsivėrusiame lange atliekame šiuos
žingsnius:
Pasirenkame kategoriją – „Text“ iš Number
kortelės
Spaudžiame „OK“

4 žingsnis: Pabaigiame duomenų pildymą ir nepamirštame ištrinti duomenis, kuriuos
išeksportavome tam, kad neatsirastų dublikatų.
Dešine pelės ausyte pažymime eilučių kurias norime ištrinti antraštes (šiuo atveju 2 ir 3).
Atsivėrusiame kontekstiniame meniu spaudžiame „Delete“.
Jei Excel klausia ar norite pastumti eilutes į viršų (Shift cells up), tai reiškia, kad
pažymėjote ne visą eilutę, o jos dalį, geriau grįžkite į pirmą žingsnį ir pakartokite iš naujo.

5 žingsnis: Išsaugome naujai sukurtą bylą kompiuteryje. CVP portalo, planuojamų
pirkimų modulyje iš įrankių juostos pasirenkame Importuoti.

6 žingsnis: Atsidariusame lange pasirenkame bylą, kurią sukūrėme. Kitus nustatymus
paliekame pagal nutylėjimą ir spaudžiame Įkelti bylą.

7 žingsnis: Šiame lange reikia nurodyti kokias reikšmes atitinka importuojamos bylos
stulpeliai. Šiuo atveju stulpelių antraščių pavadinimai sutampa su reikšme, nes pradžioje
pirma išeksportavome duomenis, tačiau jie gali būti kitokie importuojant duomenis iš
kitos, pavyzdžiui savo kurtos bylos.
Nustatę stulpelių ir reikšmių atitiktį, spaudžiame Pradėti importavimą.

Kur matomos paskelbtos numatomų
pirkimų suvestinės?

Kur matomos paskelbtos numatomų
pirkimų suvestinės?

Numatomų pirkimų galima ieškoti pagal įvairius paieškos kriterijus, pvz., perkančiosios
organizacijos pavadinimą; BVPŽ kodus; prikimo objekto pavadinimą ir kitus kriterijus.

Svarbu žinoti:
•

Ankstesniais metais paskelbtos Suvestinės iš CVP IS negali būti pašalinamos.
Suvestinė einamiesiems biudžetiniams metams rengiama naujai, o ne keičiant
praėjusių metų Suvestinės duomenis.

•

Perkančioji organizacija užtikrina CVP IS ir perkančiosios organizacijos
tinklalapyje paskelbtos informacijos apie planuojamus vykdyti pirkimus turinio
tapatumą.

•

Už CVP IS paskelbtos informacijos apie planuojamus vykdyti pirkimus turinio
teisingumą, taip pat už šios informacijos turinio atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo,
kitų teisės aktų reikalavimams atsako perkančioji organizacija.

•

Informacijos apie planuojamus vykdyti pirkimus paskelbimo diena yra paskelbimo
CVP IS data.

CVP IS priemonių naudojimo klausimais galima kreiptis
Į Elektroninių pirkimų plėtros skyriaus darbuotojus:
(8 5) 205 2969
pagalba@vpt.lt
Viešųjų pirkimų vykdymo klausimais galima kreiptis
Į Mokymų ir konsultavimo skyriaus darbuotojus:
(8 5) 219 7000

Viešųjų pirkimų tarnyba
www.vpt.lt

Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius

