
Kaip įtraukti naują eilutę į pirkimų planą? 

Norint sistemoje pateikti naują pirkimo poreikį, reikia "Mano poreikiai" skiltyje spausti žalią 

pliusą, esantį lango dešinėje. 

 

PIRKIMO INFORMACIJA:\ 

 



1. Pirkimo plano metai – nurodoma į kurių metų pirkimų planą (2019, 2020 ar kt.) turi būti 

įtraukiamas pirkimas; 

2. Pirkimo iniciatorius – nurodomas padalinio, inicijuojančio pirkimą, atstovas; 

3. Pirkimo pavadinimą – nurodomas pirkimo pavadinimas iki 70 simbolių (apie 10 

žodžių); 

4. BVPŽ kodas – rekomenduojamas užpildyti laukas, jei pirkimo iniciatorius sąraše randa 

tinkamą BVPŽ kodą, tai paspartins derinimo procesą; 

5. Papildomas BVPŽ kodas – šis laukas nėra privalomas, tačiau rekomenduojamas. 

Pildomas tuo atveju jei viename pirkime yra kelių tipų prekės ir/ar paslaugos; 

6. Perkamas kiekis ir matavimo vienetas - nurodomas apibendrintas planuojamas pirkti 

kiekis, jeigu jis yra nepaskaičiuojamas, gali būti rašoma pvz. 1 kompl.; 

7. Pirkimo vertė ir PVM tarifas - nurodoma pirkimo vertė be PVM, parenkamas tinkamas 

PVM tarifas. Pirkimo vertė su PVM apsiskaičiuoja automatiškai; 

8. Finansavimo šaltinis - nurodomas finansavimo šaltinis; 

9. Planuojamas pirkimo atlikimo ketvirtis - parenkamas iš atsidariusio sąrašo; 

10. Sutarties vykdymo trukmė mėn. - įrašoma paslaugų suteikimo, prekių pristatymo ar 

darbų atlikimo trukmė mėnesiais. Jeigu sutartis vykdoma mažiau nei vieną mėnesį, 

rašomas 1. 

11. Iš pirkimų eilutės bus inicijuojamas ne vienas pirkimas – žymima tuo atveju jei 

kuriama bendrinė plano eilutė ne vienam tokio tipo pirkimui, pvz. toneriai 

spausdintuvams ar pan. 

 

12. Ar pirkimas susijęs su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos 

lėšomis? – Pasirenkame taip arba ne. 



13. Ar pirkimas bus atliekamas per CPO? – CPO prekių katalogą galite pasitikrinti čia: 

https://katalogas.cpo.lt/Catalog/CatalogGallery  

Jeigu pirkimas vykdomas ne per CPO nors analogiška prekė yra CPO kataloge, 

inicijuojant pirkimą yra būtinas motyvuotas pagrindimas kodėl neperkama per CPO. 

PIRKIMO OBJEKTAS: 

Esant poreikiui pirkimo planavimo metu galima įvesti informaciją apie pirkimo objektą. Tokiu 

atveju inicijavimo metu nebereikės pildyti pirkimo objekto informacijos. Taip pat už pirkimo 

planavimą atsakingam asmeniui bus lengviau identifikuoti perkamą objektą, parinkti teisingą 

PVPŽ kodą, bei tiksliau suplanuoti pirkimus. 

 

Pirkimo objekto pildymo pavyzdys perkant per CPO:

 

Užpildžius visus būtinus laukus, spaudžiamas grįžimo į planą mygtukas, esantis lango kairėje, 

viršuje. 

 

Už pirkimų planavimą atsakingam asmeniui Jūsų įvesta informacija bus matoma Jums išėjus iš 

užpildytos pirkimo poreikio formos.  

  

https://katalogas.cpo.lt/Catalog/CatalogGallery


KITOS, PAPILDOMOS GALIMYBĖS 

Komentarai 

Sistemoje yra galimybė rašyti komentarus, kuriuos el.paštu gautų susiję asmenys. Joje taip pat 

sekama pirkimo plano eilutės pokyčių bei tvirtinimų istorija (į kokį pirkimų planą ji įtraukta). 

 

Dokumentai 

Sistemoje yra galimybė prie pirkimo poreikio informacijos įkelti papildomus dokumentus 

įvairiais formatais - word, pdf, excel. Norint, kad sistema lango dešinėje parodytų įkelto failo 

turinį, dokumentą reikia pažymėti (užvesti ant jo su pele ir spragtelėti lango kairėje). 

 

Pirkimo grafikas 

Šioje dalyje sistema žymimos pagrindinės pirkimo procedūros datos, bei pažymimi neįvykę, 

nebeaktualūs, skubūs pirkimai. 



 

 

Pirkimo procedūra 

Šioje dalyje bus rodomos pirkimo procedūros, kurios bus priskirtos konkrečiai pirkimo plano 

eilutei. 

 

 

 


