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PAZYMA
2019-09-16 Nr. LV-247

Vilnius

kacį

irenginiai būtų automatiškai itraukti i LRVK paskyrą Applc Business manager sistenroje. Lietuvos
Respublikos Vyriausybes kanceliarĮa 2019 ln. rugsejo l2 d. raštu Nr. S_3l20,,Dėl informacĮos

CPo LT

(toliau

- CPo

LT), kuriuo praše inlormuoti ir

užtikrįnĮi, ar (MT7) aukštesnio našumo išmanieji mobilūs tęletbnai (ĮoS) peLkami per

CPo l,T

eĮektronini katatogą bus automatiškai įtraukti į Vyriausybes kanceliarijos paskyrą Apple tsusiness
tnanager sistemoje. Gavus

CPo Ll- neigiamą

atsakymą, pirkimas bus vykdomas ne per

Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad
kuriuose nurodyta,

kad

CPo'

vadovaujarrtis Krašto apsaugos ministerijos'

Nacionalinio kibernetinio Saugumo centro praktika bei patirtimi, Įaip pat

LRVK

Saugos nuostatais,

užtįkrinant kibernetinio saugumo reikalavimus jungtis prie LRVK

inlormacinių ištektių leidžiama tik su uŽdaro kodo operacinių sistemų rnobiliais irenginiais, todėl
bus įsigyjami mobilūs telefbnai su uždaro kodo operacine sistema.
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nĖr, montLIoJO RyŠto TELEFoNŲ PIRKIMo

pateikimo" kreipesi I Viešąją istaigą
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Mobiliojo ryšio telefonaį bus perkami ne per CPo, nes ne,Į"-geii*ybės nurodyti,
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organizacĮa

vĮEŠoJI ĮSTAIGA CPo LT
Gedinrįno pr.38, L1'-0ll04 Viįrrius, tęlelonas (8 5) 205 3747, elektr'oninįS paŠ.as infb(@cpo.lt
Duomenvs kauni ami il sausomi .lulidiniu asmen lJ fį)!} isįĮ'e. kodas 3029 132'1 6

[.ietuvos Re.spubl ikos Vyriausybes

kanceliarijai

EĮ' p. LRVkanceliarrja@Jlrv. lt

2019-09-

Nr. lSĮ2019-09-|2 Nr. S_3į20

DEL INFORMACTJOS PATEIKIMO
Viešoji istaiga CPo LT (toliau - CPo LT) gavo Jūsų 20l9 nr' rr.rgsėjo l2 d' laštą Nr. S_3l20
,,Del infbrmacŲos pateikįmo", kuriuo prašote įnformrroti, ar (M'l-7) aukŠįesnio našunro išmanieji
rnobilūs telefbnaį (loS) perkami per CPO LT elektronini katalogą blts automatiŠkai
įtraukti !
Vyli ausybes kancel ari os paskyrą App le Business m anager sistemoj e.
Atkreipiame demesi. kad Apple Business rr]anagef sistcmoje dalyvauti ir įsigy(us irenginius j
vartotojo paskyrą įtraukti gali tik autorįzuoti ,.Apple" gamintojo atstovai. CPo LT vykūytame
viešajarrre pirkinre nebuvo nustaį},tas reikalavįmas tiekejui būti autorizuotu gaminto.jo atstovu, todėl
ncgalinre užtikrinti' kad atnaujintą varžyrnąsi laimejęs tiekejas tures tokį Statusą. Autorizuotų
gamintojo aĮstovų sąraŠas skęlbiamas ,.Apple" įgalioto platintojo tJAB .,AVAD Baltic" intelneįo
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svetainėje https :/1rvrvr,r,.avacįbaltic.c oml ltl# partnership.

Direkįorius

Dainius Navįckas, tcl. (8 5) 2]4 8727, ol' p. d.rral,iokas(D.cpo.lt

Darius Vedrickas

