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     Šiais metais baigiasi 2018 metais EPSO-G grupės įmonių su Telia Lietuva, AB ir Bitė Lietuva, 
UAB pasirašytos sutartys dėl judriojo (mobilaus) ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų teikimo. 
Pirkimų optimizavimo ir kaštų taupymo tikslu siūlome vykdyti bendrą visos EPSO-G įmonių grupės 
judriojo (mobiliojo) ryšio paslaugų pirkimą ne per CPO, o per CVP IS, nes CPO katalogo siūlomos 
prekės ir paslaugos neatitinka EPSO-G įmonių grupės specifinių atskirų įmonių veiklos poreikių: 

• LITGRID AB technologiniuose objektuose, kurie yra stipriai ekranuoti, neveikia mobilusis 
ryšys (balsas ir internetas), todėl yra būtina papildoma judriojo (mobiliojo) ryšio 
stiprinimo paslauga atitinkamuose techninėje specifikacijoje įvardintuose 
technologiniuose objektuose (pvz. Nordbalt, LitPolLink, centriniame ofise Viršuliškių skg. 
99B), kas taip pat yra papildoma, nestandartinė paslauga, kurios nėra CPO paslaugų 
kataloge. 

• LITGRID AB technologiniuose objektuose (technologiniam ryšiui) būtinos specifinės M2M 
duomenų perdavimo kortelės (atsparios atmosferos poveikiams, specializuotos), kurių 
įsigyti per CPO nėra galimybės. Technologinis ryšys reikalingas konkrečiose specifinėse 
vietose, kuriose kokybiškos duomenų perdavimo paslaugos per CPO nėra galimybės įsigyti. 
LITGRID AB ir AB AMBERGRID naudoja judriojo mobilaus ryšio SIM korteles su atskiru 
dedikuotu APN (Access Point Name), prisijungimui prie naudojamo vidinio technologinio 
duomenų perdavimo tinklo. Šios veiklai reikalingos paslaugos CPO katalogas nesiūlo. 

• CPO kataloge siūlomos paslaugos neužtikrina, kad AB AMBERGRID ir LITGRID AB 
technologinio tinklo  duomenų perdavimo tinklas bus realizuotas MPLS (Multiprotocol 
Label Switching) arba lygiaverčio protokolo pagrindu.      

 
     Bendro pirkimo vykdymas lemtų didesnę tiekėjų konkurenciją, masto ekonomija – mažesnes 
siūlomas kainas. Jei pirkimą vykdytumėm per CPO, tai kiekviena perkančioji organizacija pirkimą 
privalėtų daryti atskirai ir tik savo poreikiams, tada nukentėtų mažosios grupės įmonės, nes 
negalėtų gauti tokių gerų pasiūlymų kaip didesnės įmonės. Darant bendrą visos EPSO-G įmonių 
grupės pirkimą naudą gautų kiekviena įmonė tiek prekių ir paslaugų kainos prasme, tiek pirkimo 
organizavimo ir vykdymo prasme (pirkimą vykdytų centralizuotai kažkuri viena įmonė visoms 
EPSO-G grupės įmonėms). 
 
 
 
 


