
Pagrindimas dėl viešojo pirkimo „Planšetiniai kompiuteriai su priedais (498) ir kompiuterinė 

įranga skirta slaugos elektroninių dokumentų pildymui (493)“ (CVP IS Nr. 515063) 

nevykdymo per CPO elektroninį katalogą  

 

Kompiuterinė įranga skirta slaugos elektroninių dokumentų pildymui yra perkama trijų tipų 

kompiuterinį įranga: 

1. Mobili darbo vieta ligoninės skyrių slaugos funkcijoms, 21 vnt. 

2. Specializuota darbo vieta skyriaus slaugos funkcijoms, 2 vnt. 

3. Įranga Intensyvios terapijos skyriaus slaugos funkcijoms, 7 vnt. 

 

Pirmoje pozicijoje perkama Mobili darbo vieta ligoninės skyrių slaugos funkcijoms, kurią sudaro 

planšetinis kompiuteris su priedais. Jos įsigyti per CPO negalima, nes tokių parametrų įrenginio iš 

CPO įsigyti negalima. 

Pagrindimas: 

1. Ligoninės Informacijos saugos pareigūnas yra nurodęs, kad ligoninės planšetiniai 

kompiuteriai privalo būti registruojami gamintojo centralizuotoje valdymo platformoje Apple 

Business Manager ir tą galima atlikti tik su įrenginiais įsigytais iš: 

  
Šaltinis: https://support.apple.com/lt-lt/HT204142. 

Šis reikalavimas pateiktas TS 18 punkte: 

18. Būtina planšetinio 

kompiuterio 

registracija 

Apple įrangos tiekėjas turi turėti 

galimybę įtraukti įstaigos perkamą 

įrangą į įstaigos valdomų Apple 

įrenginių valdymo programą, t.y. 

priskirti įrenginius prie įstaigos 

Apple Business manager paskyros. 

Tokią paslaugą tiekėjas įstaigai turi 

atlikti neatlygintinai, o įstaiga dėl 

tokios paslaugos suteikimo turi teisę 

kreiptis į tiekėją viso įrangos 

garantinio laikotarpio metu. 

 

Būtinos planšetinio kompiuterio registravimo sąlygos per CPO perkamiems kompiuteriams 

nėra, todėl negalime būti tikri dėl tiekėjo atitikimo gamintojo taisyklėse apibrėžtiems reikalavimams. 

 

2. IOS arba lygiavertę operacinę sistemą ir galimybę prikomplektuoti derantį pieštuką (kuris bus 

naudojami parašų surinkimui ant pacientų sutikimų formų) CPO turi tik pozicijos PL4 bei 

PL5. Tačiau nei PL4 nei PL5 neatitinka keliamų ekrano dydžio reikalavimų (yra didesni negu 

reikalaujama), ir kiti parametrai yra aukštesni nei mūsų suformuluoti. Pvz.: mes reikalaujame 

32 GB vidinės atminties, PL4 ir PL5 pozicijos planšetiniai kompiuteriai turi turėti ne mažiau 

nei 64 GB vidinės atminties. PL4 ir PL5 pozicijoje pateikiami aukštesnės klasės įrenginiai ir 

jų kaina yra didesnė nei Perkančiosios organizacijos numatytas biudžetas. Remiantis sudaryta 

https://support.apple.com/lt-lt/HT204142


sutartimi su UAB „Baip“ 2020-04-17, Nr. 20C-962 analogiško, kaip dabar siekiama įsigyti, 

vieno komplekto kaina – 528,76 EUR su PVM.  

CPO PL4 komplekto kaina galėtų būti (remiantis pateikiama CPO įsigijimų informacija ir informacija 

internete) apie 774 EUR su PVM.: planšetinis kompiuteris – apie 660 EUR su PVM. 

 
 

Dėklas – apie 15 EUR su PVM.. 

 
 

Pieštukų pardavimo istorijos nėra, todėl remiantis įgaliotu pardavėju pieštuko kaina galėtų būti apie 

99 EUR su PVM. 

 
Šaltinis: https://www.ideal.lt/apple-pencil. 

 

PL5 vien planšetinio kompiuterio (be priedų) kaina virš 900 eur. 

https://www.ideal.lt/apple-pencil


 
 

CPO pateikiami planšetiniai kompiuteriai yra geresnių parametrų negu reikalauja perkančioji 

organizacija ir dėl to yra brangesni ir viršija Perkančiosios organizacijos numatytą biudžetą. 

 

3. Taip pat CPO nei vienos kategorijos planšetinio kompiuterio aprašyme nereikalauja kameros. O 

kamera yra privaloma siekiant užtikrinti nuotolines konsultacijas, susirinkimus. Ypač tai tapo aktualu 

dėl pandemijos siekiant mažinti kontaktinį bendravimą. Kameros reikalavimas pateiktas TS 8 punkte. 

8. Vaizdo kamera Integruotos dvi kameros: 

Priekinė ne mažiau 1.2MP kokybės 

fotografavimas ir 720p HD 

filmavimas su garso įrašymu, ne 

blogiau f/2.2 diafragma. 

Galinė ne mažiau 8MP kokybės 

fotografavimas ir 1080p HD 

filmavimas su garso įrašymu, ne 

blogiau f/2.4 diafragma, turi turėti 

autofokusavimo, automatinę vaizdo 

stabilizavimo funkcijas. 

 

CPO neatitinka perkančiosios organizacijos keliamo reikalavimo, kad planšetinis kompiuteris 

turėtų kamerą. 

 

Antroje pozicijoje perkama Specializuota darbo vieta skyriaus slaugos funkcijoms. Jos įsigyti 

per CPO negalima, nes tokių parametrų įrenginio iš CPO įsigyti negalima. 

 

 

1. Tai yra specializuotas komplektas susidedantis iš tarpusavyje privalančių derėti dalių: 

nešiojamo kompiuterio, mobilaus vežimėlio, brūkšninių kodų skaitytuvo. Tiekėjas privalo 

užtikrinti tų dalių tarpusavio derėjimą, įdiegimo ir sumontavimo darbus ir galutinio sprendimo 

pateikimą. TS punktai: 

 

48. Suderinamumas  Vežimėlis ir visi siūlomi priedai turi 

būti tinkami siūlomam nešiojamam 

kompiuteriui  

 

81. Įranga turi būti 

patiekta 

sumontauota ir 

sukomplektuota 

pilnam naudojimui 

Būtina (kompiuteris įdiegtas, 

įmontuotas į mobilų vežimėlį, 

prijungtas brūkšninių kodų 

skaitytuvas) 

 



 

CPO savo kataloge neturi mobilių vežimėlių ir brūkšninių kodų skaitytuvų ir reikalingų 

montavimo darbų perkančioji organizacija negali įsigyti pirkimo objekto pilna apimtimi.  

 

2. Be to CPO savo kataloge pateikiamiems nešiojamiems kompiuteriams nei vienoje pozicijoje 

nekelia reikalavimo turėti integruotą kamerą (pagal sutartį 20-C-1754, 2020-07-07 su „UAB Inida“ 

dalis per CPO įsigytų nešiojamų kompiuterių neturėjo kamerų). O kamera yra privaloma siekiant 

užtikrinti nuotolines konsultacijas, susirinkimus. Ypač tai tapo aktualu dėl pandemijos siekiant 

mažinti kontaktinį bendravimą.  Kameros reikalavimas pateiktas TS 24 punkte. 

24. Ekranas Ne mažiau kaip 13.3“ įstrižainės, 

LED pašvietimas, neblizgaus 

paviršiaus, raiška ne mažiau kaip 

1920x1080, ryškumas ne mažiau 

250 nits, kontrastas ne blogiau kaip 

600:1, integruota 720p HD 

raiškos kamera 

 

CPO neatitinka perkančiosios organizacijos keliamo reikalavimo, kad nešiojamas kompiuteris 

turėtų kamerą. 

 

Trečioje pozicijoje perkama Įranga Intensyvios terapijos skyriaus slaugos funkcijoms. Jos įsigyti 

per CPO negalima, nes tokių parametrų įrenginio iš CPO įsigyti negalima. 

 

 

1. Tai yra specializuotas komplektas susidedantis iš tarpusavyje privalančių derėti dalių: 

nešiojamo kompiuterio, specializuoto kompiuterio laikiklio, brūkšninių kodų skaitytuvo. 

Tiekėjas privalo užtikrinti tų dalių tarpusavio derėjimą, įdiegimo ir sumontavimo darbus ir 

galutinio sprendimo pateikimą. TS punktas: 

 

54. Medicininės 

paskirties įranga 

turi būti 

sumontuota ir 

integruota su 

intensyvios 

terapijos skyriuje 

naudojama 

konsolių sistema 

pilnam naudojimui 

vartotojo darbo 

vietoje. 

Būtina (kompiuteris įdiegtas, 

įmontuotas į laikiklį, prijungtas 

brūkšninių kodų skaitytuvas) 

 

CPO savo kataloge neturi mobilių vežimėlių ir brūkšninių kodų skaitytuvų bei negalima įsigyti 

montavimo darbų. ir perkančioji organizacija negali įsigyti pirkimo objekto pilna apimtimi.  

 

CPO savo kataloge neturi specializuotų kompiuterių laikiklių ir brūkšninių kodų skaitytuvų. Be to 

CPO savo kataloge pateikiamiems nešiojamiems kompiuteriams nei vienoje pozicijoje nekelia 

reikalavimo turėti integruotą kamerą (pagal sutartį 20-C-1754, 2020-07-07 su „UAB Inida“ dalis per 

CPO įsigytų nešiojamų kompiuterių neturėjo kamerų). O kamera yra privaloma siekiant užtikrinti 

nuotolines konsultacijas, susirinkimus. Ypač tai tapo aktualu dėl pandemijos siekiant mažinti 

kontaktinį bendravimą.  Kameros reikalavimas pateiktas TS punkte. 

6. Ekranas Ne mažiau kaip:  



14“ įstrižainės; 

jutiminis ekranas („Touch“); 

LED pašvietimas; 

integruotas privatumo filtras; 

raiška ne mažiau kaip 1920x1080; 

ne mažiau 120Hz; 

ryškumas ne mažiau: 

700 nits kai privatumo filtras 

išjungtas; 

350 nits kai privatumo filtras 

įjungtas; 

kontrastas ne blogiau kaip: 

600:1 kai privatumo filtras išjungtas; 

150:1 kai privatumo filtras įjungtas; 

integruota 720p HD raiškos kamera. 

 

Tai pat, kadangi šis komplektas bus naudojamas naujagimių intensyvios terapijos patalpoje, kur 

privalomas reikalavimas – atsparumas dezinfekcijai. Tokio reikalavimo CPO kataloge pateikiamiems 

nešiojamiems kompiuteriams nėra. TS punktas 25: 

25. Atsparumas 

dezinfekcijai 

Siūlomą kompiuterį po panaudojimo 

galima dezinfekuoti rankiniu būdu, 

naudojant alkoholio ar ketvirtinių 

amonio junginių pagrindu 

pagamintus dezinfektantus. Pateikti 

tai liudijančius gamintojo 

dokumentus.  

 

CPO neatitinka perkančiosios organizacijos keliamo reikalavimo, kad nešiojamas kompiuteris 

turėtų kamerą ir būtų atsparus dezinfekcijai. 

 

 

Remiantis išdėstytu pagrindimu nei vienai pozicijai nėra atitikmenų CPO. 

 


