
PIRKIMO PAVADINIMAS NEPIRKIMO IŠ CPO PRIEŽASTIS

Nešiojami kompiuteriai

Prekės siūlomos CPO kataloge nėra suderinamos su 
turima įranga (docker station), dėl ko reikėtų įsigyti 
papildomą įrangą ir CPO siūlomų prekių kainos 
išaugtų.

Planšetės MLIS projektui

CPO siūlomų modelių techniniai reikalavimai 
neatitinka Lietuvos pašto poreikio, bei nėra suderinti 
su turima valdymo sistema

Vokai mašininiam vokavimui
CPO esantys vokai nėra pritaikyti mašininiam dėjimui 
pagal pirkėjo turimą įrangą

Kompiuteriai SAS

Atsižvelgiant į stacionariems kompiuteriams taikomą 
gyvavimo ciklą, reikalingas 5 m. prekės garantijos 
terminas. CPO siūlomų prekių garantija yra 2 metai.

Fizinės apsaugos paslauga

Reikalinga platesnė tiekėjo atsakomybė užtikrinant 
fizinę saugą, susijusi su personalo ir transporto 
priemonių patikra, neapsiribojant vien buvimu poste, 
tačiau ir teritorijos priežiūra. Taip pat netinkamos 
CPO sąlygos dėl skubaus reagavimo įvykus 
užpuolimui, įsibrovimui ar kitai neteisėtai veikai.

Spausdinimo paslaugos

CPO nekėlė reikalavimo tiekėjams būti oficialiais 
gamintojų atstovais, dėl ko teikiamų paslaugų kokybė 
gali neatitikti PS poreikio

Skaidrūs plastikiniai vokai 
siuntų lydimiesiems 
dokumentams

CPO siūlomi produktai netinka, nes neturi 
daugkartinio lipinimo funkcijos

Nešiojamieji kompiuteriai 
(MV)

Dėl poreikio turėti produktą, kuris suderinamas su 
turimomis docker station (CPO nurodyti modeliai 
nesuderinami su įmonės turimomis docker station)

Spaudai ir jų dalys

CPO kataloge nėra tinkamo dydžio pagrindinių pašte 
naudojamų spaudų - datatorių. O CPO siūlomi 
datatoriai apsunkina galimybes jais naudotis.

AB Lietuvos paštas objekto 
Metalo g. 5, Vilnius patalpų 
bei teritorijos valymo 
paslaugos

Neperkame per CPO, nes turime valymo standartą. 
Paslaugos, kurios yra CPO kataloge, neatitinka AB 
Lietuvos paštas patvirtinto standarto. CPO kataloge 
nėra pvz. sniego valymo, žolės pjovimo, langų valymo, 
švaros palaikymo paslaugos, o šitų papildomų 
paslaugų mums labai reikia.



Mobilių duomenų 
perdavimo paslaugos

CPO nesiūlo neriboto mobilių duomenų perdavimo 
kiekio, taip pat į tai, kad į CPO techninę specifikaciją 
nėra įtrauktas reikalavimas greitaveikai, kuris yra labai 
svarbus teikiamos paslaugos kokybės užtikrinimui 
įgyvendinant Mobilaus laiškininko projektą, pirkimo 
objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo. 

AB Lietuvos paštas objektų 
patalpų bei teritorijos 
valymo paslaugos

Neperkame per CPO, nes turime valymo standartą. 
Paslaugos, kurios yra CPO kataloge, neatitinka AB 
Lietuvos paštas patvirtinto standarto.

Apsauginės priemonės

Rinkoje gali trūkti asmens apsaugos priemonių ir 
kylant rizikai, kad CPO kataloge esantys tiekėjai gali 
susidurti su priemonių stygiumi ir laiku neaprūpinti 
Pirkėjo reikalingomis prekėmis, nuspręsta ir 
savarankiškai inicijuoti DPS sukūrimą, kad Pirkėjas 
turėtų daugiau alternatyvų įsigyjimui.
Taip pat CPO siūlomas išpirkimo procentas neatitinka 
perkančiosios organizacijos poreikių.

Kilimėlių nuoma ir keitimas

Nelanksčios CPO sutarties sąlygos:
objektų sąrašo keitimas įforminamas bendrovių 
vadovų parašais; reikalaujama išpirkti 100% sumos; 
mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas gali nesudalyvauti 
perkant per CPO; Lindström padidino kainas apie 50% 
palyginti su tomis, kurias turime dabar sudarę su juo 
sutartį per CPO

Vokai mašininiam vokavimui

CPO esantys vokai nėra pritaikyti mašininiam dėjimui 
pagal pirkėjo turimą įrangą. CPO tiekėjų sąraše nėra 
įtraukta daugumos tiesioginių popieriaus gaminių 
importuotojų, todėl Pirkėjas mano, kad įvykdžius 
pirkimą savarankiškai prekes įsigis ekonomiškai 
naudingiau.

Transporto priemonių  
civilinės atsakomybės 
draudimas

Kadangi CPO modulis pirkimo metu dar buvo 
pakankamai naujas ir ne visi rinkos dalyviai buvo prie 
jo prisijungę, o taip pat atsižvelgiant į rinkos tyrimo 
metu gautą informaciją vertinta, kad perkant ne iš 
CPO pirkime turės galimybę sudalyvauti platesnis 
tiekėjų ratas ir dėl to pavyks gauti geresnį pasiūlymą

Špagatas

CPO kataloge pateiktas tik lininis špagatas ir notarinė 
medvilninė virvutė. Polipropileninio špagato, kuris yra 
pigesnis ir naudojmas šiuo metu, CPO pasirinkime 
nėra



Lengvųjų automobilių 
nuoma su techninės 
priežiūros ir parko 
administravimo paslaugomis

CPO siūlomi automobiliai neatitinka poreikių susijusių 
su komplektacija; apipavidlainimu; pakaitinių 
automobilių suteikimo tvarka; GPS ir parko valdymu; 
frančize

Vienas lengvasis automobilis

CPO siūloma klasifikacija neatitinka poreikių. 
Reikalingas DE1 klasifikacijos automobilis, o šią 
klasifikaciją CPO išskiria į 2 dalis. Taip pat CPO 
siūlomas naujo automobilio pristatymo terminas 9 
mėn., kas netenkina perkančiojo subjekto poreikio


