INFORMACIJA APIE LĖŠAS VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJOMS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS 2014–2016 METŲ INVESTICIJŲ PROJEKTUI
“INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTRA”
Vadovaujantis Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo,
naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio
26 d. nutarimo Nr. 478 (Žin., 2001, Nr. 37-1251; 2011, Nr. 24-1155; 2012, Nr. 70-3605) 25 punktu, lėšos,
skirtos kapitalo investicijoms, planuojamos panaudoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2013 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1S-245 patvirtintam Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
tarnybos 2014–2016 metų investicijų projektui „Informacinių technologijų plėtra“ įgyvendinti.
Investavimo prioritetas – „Viešųjų elektroninių pirkimų vystymas“.
Investicijų projektas – „Informacinių technologijų plėtra“.
Investicijų projekto tikslas – Didinti viešųjų pirkimų efektyvumą ir skaidrumą, tobulinti viešųjų
pirkimų kontrolę, metodinę ir teisinę pagalbą, skatinti ir plėsti elektroninėmis priemonėmis vykdomus
pirkimus, įdiegiant naujas pažangias priemones Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje CVP IS,
kurios nuostatai patvirtinti 2010 m. spalio 11 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-146
ir Tarnybos vidaus administravimo informacinėje sistemoje VA IS.
Investicijų projekto uždaviniai:
1. Sukurti galimybes visus viešuosius pirkimus vykdyti elektroninėmis priemonėmis.
2. Įgyvendinti teisines priemones, nustatant Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) pažeidimus
ir pritaikyti prevencines priemones užkertant kelią galimiems Įstatymo pažeidimams.
3. Didinti viešųjų pirkimų skaidrumą ir mažinti korupcijos prielaidas.
4. Mokyti viešųjų pirkimų specialistus, kelti jų kvalifikaciją, viešinti gerąją praktiką.
Investicijų projektui įgyvendinti 2013 metais įsisavintos ir 2014–2016 metams planuojamos ES ir
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos:
(tūkst. Lt)
Trumpas darbo (darbo etapo) pavadinimas
1. Techninių priemonių įsigijimas
2. Programinės įrangos įsigijimas
IŠ VISO

2013 metai

2014 metai

66
791,5
857,5

2015 metai

254
213
467

162
3
165

2016 metai
162
3
165

Investicijų projekto vertinimo kriterijai:
Vertinimo kriterijus
1. Įgytų techninių priemonių skaičius
2. Įgytos programinės įrangos skaičius

Matavimo
vienetas
vnt.
vnt.

2013
metai
2
31

2014
metai
5
25

2015
metai
5
25

2016
metai
5
25

