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Pirkimų optimizavimo ir kaštų taupymo tikslu vykdomas EPSO-G grupės įmonių tarnybinio 

transporto degalų, automobilių priežiūros priemonių ir plovimo paslaugų pirkimas ne per CPO, o 

per CVP IS, nes: 

• Pirkimo vykdymas ne per CPO lems didesnę tiekėjų konkurenciją, masto ekonomija – mažesnes 

siūlomas kainas. Jei pirkimą vykdyti per CPO, tai kiekviena EPSO-G grupės įmonė pirkimą privalės 

daryti atskirai ir tik savo poreikiams, tada nukentės mažosios įmonės, nes negalės gauti tokių gerų 

pasiūlymų kaip didesnės įmonės. Darant visos EPSO-G įmonių grupės pirkimą naudą gaus kiekviena 

įmonė tiek prekių ir paslaugų kainos prasme, tiek pirkimo organizavimo ir vykdymo prasme. 

• CPO katalogo siūlomos prekės ir paslaugos neatitinka EPSO-G įmonių grupės poreikių. CPO 

kataloge yra galimybė įsigyti tik kurą iš degalinių, bet negalima įsigyti papildomų paslaugų ar 

prekių, todėl reikės papildomai daryti automobilių plovimo ir kitų automobilių prekių pirkimus. 

Didės automobilių administravimui reikalingų darbuotojų darbo valandų kiekis, nes reikės 

papildomai administruoti papildomas sutartis ir apžiūrėti tarnybinius automobilius, nustatant 

kiekvienos transporto priemonės papildomus poreikius. Mažosios įmonės UAB EPSO-G, Baltpool 

UAB, Get Baltic UAB neturi transporto administravimo darbuotojų, kurie galės papildomai 

prižiūrėti automobilius. Taip pat patiems transportu besinaudojantiems darbuotojams bus 

papildomi nepatogumai, nes kurą reikės piltis degalinėje, o nusiplauti automobilį ar įsigyti 

automobiliui reikiamų prekių reikėtų važiuoti į kitą vietą ar užsakinėti per įmonės darbuotojus. 

• Perkant per CPO yra sutartyje numatytas įsipareigojimas prekių ar paslaugų įsigyti privalomai 70 

proc. arba 100 proc. sutarties vertės. Kadangi iki 2023 metų yra planuojama EPSO-G grupės įmonių 

automobilių parką atnaujinti elektromobiliais yra rizika neišpirkti viso kiekio nusipirkto kuro. 

Perkant per CVP IS galima nusimatyti sąlygą dėl kuro, prekių ir paslaugų įsigijimo pagal 

preliminarius kiekvienos įmonės poreikius, neįsipareigojant nupirkti viso kiekio ar išpirkti visos 

sutarties vertės. 

 


