
PAGRINDIMAS DĖL NEPIRKIMO IŠ CPO 

CPO kataloge yra mobiliųjų telefonų kategorijos prekių, tačiau įvertinus siūlomas prekes UAB „EPSO-G“ 

įmonių grupė (UAB „EPSO-G“ ir AB „Amber Grid“) negali jų pirkti, nes: 

 

1. CPO specifikacijos neužtikrina įrangos naujumo: CPO mobiliųjų telefonų specifikacijose į kurias taikosi 

UAB „EPSO-G“ įmonių grupė (MT5, MT6, MT9 ir MT11) reikalaujama, kad įrenginio išleidimo į rinką data 

būtų ne ankstesnė nei 2019 metai. Tokie telefonai nebegauna gamintojo saugumo ir programinių 

atnaujinimų ir mes laikome tokius telefonus neatitinkančius saugumo reikalavimų. 

2. CPO specifikacijoje nėra nurodyta ar telefonai užtikrina Microsoft Intune saugumo nuostatas. UAB 

„EPSO-G“ įmonių grupės darbuotojai telefonuose naudoja įmonių elektroninius paštus bei Microsoft 

Teams, todėl norint užtikrinti įmonių grupės duomenų saugumą, telefonuose turi būti galimybė per 

Microsoft Intune nuostatas riboti naudotojo teises, riboti programinės ir techninės įrangos 

funkcionalumą, priverstinai reikalauti naudotoją naudoti prisijungimo prie įrenginio apsaugą 

(slaptažodžiai, pin kodai), šifruoti telefono duomenis bei nuotoliniu būdu naikinti telefone esančią 

informaciją. 

3. CPO specifikacija nenumato mobiliųjų telefonų periodinių operacinės sistemos saugumo pataisų diegimų 

bei vėliausios operacinės sistemos versijos palaikymo viso įrenginio gyvavimo ciklo metu. UAB „EPSO-G“ 

įmonių grupės darbuotojai telefonuose naudoja įmonių elektroninius paštus, todėl norint išvengti 

saugumo spragų, telefonai nuolat turi gauti gamintojo programinius atnaujinimus. 

4. CPO telefonų specifikacijos neužtikrina ir kitų įmonių grupei svarbių techninių parametrų: 

• Foto kameros. Foto medžiaga naudojama projektų vykdymo kokybės užtikrinimui todėl privalo būti 

kokybiška ir aukštos raiškos. Tai svarbi specifikacijos dalis. 

• Jutiklių buvimo (GPS funkcija). 

 

UAB „EPSO-G“ įmonių grupė yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąraše, todėl kelia aukštus 

saugumo reikalavimus informacijos apsaugai. Darbuotojų telefonuose laikoma įvairi su įmonės veikla susijusi 

konfidenciali informacija, todėl telefonai neatitinkantys saugumo reikalavimų, negali būti naudojami įmonių 

grupėje. Taip pat UAB „EPSO-G“ įmonių grupės perkamas mobiliųjų telefonų kiekis yra didelis taip pat yra 

numatyta ilga sutarties trukmė (36 mėn.). Esant tokioms sąlygoms bei įvertinus ankstesnius mobiliųjų telefonų 

pirkimų ne per CPO istorinius duomenis žinoma, kad tiekėjai pasiūlys kainas konkurencingas CPO katalogo 

kainoms. 

 


