
Motyvuoti sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis

Eil. Nr.Pirkimo pavadinimas Pirkimo būdas Priežastys, kodėl neperkama per CPO

1 (PU-6266/20) Interneto paslaugos Atviras konkursas (supaprastintas)

1. paslaugos pateikiamumas <99%; 2. trikčių šalinimo laikotarpis <8 val.; 3. 

nepatenkinami arba nesami saugumo užtikrinimo, paketų praradimo, paketų abipusio 

vėlinimo parametrai, reikalavimai maršrutizavimui ir prieigos taisyklėms; 4. Nėra 

galimybės sukurti prvatų tinklą tarp visų interneto taškų.

2 (PU-6257/20) Apsaugos paslaugos Atviras konkursas (supaprastintas)

Nesiūloma vaizdo stebėjimo paslauga apsaugos pulte. Neišvengiamos išlaidos (visos arba 

dalinės) už greitojo reagavimo ekipažo siuntimą klaidingai suveikus signalizacijos 

sistemai.

3 (PU-7099/20) Patalpų valymo paslaugos MVP skelbiama apklausa

CPO valymo paslaugų kataloge nėra paviršių dezinfekavimo ir dezinfekcinių priemonių 

tiekimo paslaugų. Įvertinus rizikingą praėjusį periodą ir potencialią tikimybę COVID-19 

pasikartojimui bendrovei būtina turėti tiekėją, kuris galėtų pasiūlyti šias paslaugas iškilus 

būtinybei. Atlikti atskirą pirkimą tik minėtoms trūkstamoms paslaugoms būtų 

neekonomiška.

4
(PU-7097/20) [INTP] ATM Raseinių KT 

šilumos ūkio rekonstrukcijos darbai
MVP skelbiama apklausa

CPO katalogo darbų Nr. 1.1.8. aprašyme nėra konkrečiai įvardyti seno katilo 

demontavimo darbai. CPO kataloge tokių darbų max kaina 1 kW- 241,63Eur. CPO 

kataloge  darbai be projekto, projektas turi būti parengtas prieš pirkimą.

1. 14" - 14,9" aukštesnio našumo nešiojamasis kompiuteris – į kompiuterio specifikaciją 

neįtraukta integruota kamera.

2. Kompiuteriui suteikiama garantija ne mažiau 3 metai, jo priedams ne mažiau 2 metai, 

kai perkančioji organizacija siekia įsigyti atitinkamai ne mažiau 5 metai kompiuteriui ir 

nemažiau 3 metai jo priedams.

3. CPO kataloge nėra monitorių su integruota jungčių išplėtimo stotele.

Perkant per CPO vidutinio našumo išmaniuosius mobiliuosius telefonus (MT4) gauti 

įrenginiai nesuderinami su bendrovėje naudojamais slidumo matuokliais. Pirkti aukšto 

našumo išmaniuosius mobiliuosius telefonus būtų ekonomiškai nenaudinga

Vidutinio našumo išmanieji mobilieji telefonai (MT4), perkant per CPO, turi žinomą, plačiai 

internete aprašytą gamybos/programinės įrangos defektą - netinkamai veikiantį atstumo 

jutiklį, kuriam garantija netaikoma, ir kuris bendrovėje netoleruotinas

Nėra galimybės kartu įsigyti apsauginį stikliuką ir dėkliuką

(PU-7192/20) Nešiojami kompiuteriai su 

monitoriais    
Supaprastintas atviras konkursas5

6 (PU-7377/20) Mobilieji telefonai MVP skelbiama apklausa


